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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Τίτλος έργου & ομάδα μελέτης 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκπονείται στο πλαίσιο του έργου 

«"ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΜΑ «ΚΕΦΑΛΟΠΟΤΑΜΟ» ΓΙΑ 

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ, ΔΙΛΟΦΟ, ΠΡΙΝΟΣ, ΓΕΝΕΣΙ» που 

ανατέθηκε στον μελετητή: ΖΕΡΒΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Γεωλόγος, πτυχίο 27Β’. 

 

 
 

Σχήμα 1-1: Τοπογραφικός Χάρτης Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Τρικκαίων 

 

1.2 Είδος και μέγεθος του έργου 

Το έργο αποτελείται από  

 υδρομάστευση ύδατος  

 υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς από την υδρομάστευση προς τους οικισμούς Γοργογύρι, 

Δίλοφο,  

 νέο δίκτυο μεταφοράς προς τον οικισμό Πρίνο,  

 υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς προς τον οικισμό Γενέσι και Α/Σ Πρίνου.  
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Για τη διαστασιολόγηση των δικτύων ύδρευσης ελήφθη υπόψη ο μελλοντικός πληθυσμός της 

επόμενης 40ετίας των οικισμών και οι συνολικές ανάγκες νερού. 

 

1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή του έργου 

1.3.1 Θέση 

Η περιοχή μελέτης, η οποία περιλαμβάνει την υδρομάστευση, τους αγωγούς νέους και 

υφιστάμενους και τις δεξαμενές, βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Καλλικρατικού 

Δήμου Τρικκαίων, της Δημοτικής Ενότητας Κόζιακα.  

Η Δημοτική Ενότητα (ΔΕ) Κόζιακα, περιλαμβάνει τις Τοπικές Κοινότητες (ΤΚ) Γενεσίου, 

Γοργογυρίου, Ξυλοπάροικου, Πρίνου και Προδρόμου.  

Το έργο αναπτύσσεται εντός των ΤΚ Γενεσίου, Γοργογυρίου, Πρίνου, στις νότιο ανατολικές 

πλαγιές του Κερκέτιου όρους ή Κόζιακα.  

 

 

 

1.3.2 Διοικητική υπαγωγή του έργου 

Η περιοχή μελέτης, βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Καλλικρατικού Δήμου 

Τρικκαίων και της νυν Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Κόζιακα. Ο Δήμος Τρικάλων συνορεύει 

βόρεια με το Δήμο Καλαμπάκας, δυτικά με το Δήμο Πύλης, νότια με το Ν. Καρδίτσας, και 

ανατολικά με το Δήμο Φαρκαδώνας. Εδρα του δήμου είναι τα Τρίκαλα που αποτελούν το 

διοικητικό και εμπορικό κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Ο Δήμος Τρικκαίων 

διαιρείται σε 8 «δημοτικές ενότητες», οι οποίες αντιστοιχούν στους 8 συγχωνευθέντες δήμους. 

Κάθε δημοτική ενότητα διαιρείται σε «κοινότητες», οι οποίες αντιστοιχούν στα διαμερίσματα 

Περιοχή έργου 
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των καταργηθέντων ΟΤΑ. Οι Δημοτικές ενότητες είναι οι εξής: Τρικκαίων, Παληοκάστρου, 

Εστιαιώτιδας, Καλλιδένδρου, Μεγάλων Καλυβίων, Φαλωρείας, Παραληθαίων, Κόζιακα. 

Η δημοτική ενότητα Κόζιακα καταλαμβάνει έκταση 59km2 και έχει πραγματικό πληθυσμό 

2.894 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή 2011 της ΕΣΥΕ. Περιλαμβάνει τα Δημοτικά 

διαμερίσματα Γοργογυρίου, Πρίνου, Γενεσίου, Ξυλοπάροικου, Προδρόμου. 

Σύμφωνα με το ν. 3852/2010 (Α΄ 87), η διοικητική υπαγωγή του έργου είναι: 

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων 

Δήμος Τρικκαίων 

Δημοτική Ενότητα Κόζιακα   

 

Η γεωγραφική θέση και η διοικητική υπαγωγή του έργου φαίνονται στο Παράρτημα, στο 

Χάρτη 1 «Χάρτης Προσανατολισμού» και στο Χάρτη 2 «Τοπογραφικός Χάρτης Ευρύτερης 

Περιοχής Μελέτης», που συνοδεύουν την παρούσα μελέτη. 

 

1.3.3 Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου 

Τα στοιχεία ύδρευσης (πηγή, δεξαμενές, αγωγός) έχουν συντεταγμένες που δίνονται στον 

Πίνακα 1-2. Το σύστημα αναφοράς είναι το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 

(ΕΓΣΑ 1987). 

 

Πίνακας 1-3: Συντεταγμένες στοιχείων ύδρευσης 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Χ Υ 

Πηγή Κεφαλόβρυσο 291226 4380430 

Έναρξη νέου αγωγού 291259 4380430 

Μέση νέου αγωγού 293948 4380449 

Τέλος νέου αγωγού 294721 4382337 

Δεξαμενή Γοργογυρίου 291785 4380424 

Δεξαμενή Πρίνου 294402 4382335 

Δεξαμενή Γενέσι 292341 4383494 

Δεξαμενή Δίλοφο 294407 4378399 

Έναρξη αγωγού προς Δίλοφο 293466 4380410 

Μέση αγωγού προς Δίλοφο 294389 4379469 

Τέλος αγωγού προς Δίλοφο 294407 4378399 

Έναρξη αγωγού προς Γενέσι 294721 4382337 

Μέση αγωγού προς Γενέσι 293637 4383524 

Τέλος αγωγού προς Γενέσι 292341 4383494 
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 1.4 Περιβαλλοντική κατάταξη του έργου 

Σύμφωνα με την Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - 

Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 

υποκατηγορίες, το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως 

όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 ΦΕΚ 2471Β/10.08.16 και ισχύει, το 

υπό μελέτη έργο ανήκει : 

 στην ομάδα 2 «Υδραυλικά έργα», αύξων αριθμός 3, «Υδροληψία ή εκτροπή νερού από 

υδατορέματα με οποιονδήποτε τρόπο (εφεξής «υδροληψία από υδατορέματα»), όπως: 
με φράγμα ταμίευσης ή ανάσχεσης, ρουφράκτη, διάφραγμα υπό την κοίτη, άντληση 

κλπ», όπου το έργο κατατάσσεται συνολικά στην Κατηγορία Α2, (Υδροληψία εντός 

περιοχής Natura 2000: 10.000.000 m3/έτος ≥ V > 50.000 m3/έτος). 

 στην ομάδα 2 «Υδραυλικά έργα», αύξων αριθμός 7, «Αγωγοί μεταφοράς νερού κάθε 

είδους και χρήσης, όπως: κλειστοί αγωγοί μεταφοράς νερού (συμπεριλαμβανομένου 

και του θερμού) ή αποχέτευσης ομβρίων, διώρυγες, τάφροι, σήραγγες μεταφοράς 

υδάτων κλπ», όπου το έργο κατατάσσεται συνολικά στην Κατηγορία Β, (20.000m ≥ 

ΣL=2441,55 > 2.000m). 

Η τελική κατάταξη είναι Α2, με βάση την κατάταξη της υδροληψίας. 

 

1.5 Φορέας έργου 

Φορέας του Έργου είναι η ΔΕΥΑ Τρικάλων (Διεύθυνση: Ασκληπιού 35, ΤΚ 42100, Τρίκαλα, 

Τηλέφωνο: 24310 76711- 712-713). 

Υπεύθυνοι του έργου είναι : 

Καράμαλη Ευθυμία Πολιτικός Μηχανικός Διευθύντρια ΔΕΥΑΤ 

Βαλαώρας Ηλίας Πολιτικός Μηχανικός Προιστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας ΔΕΥΑΤ 

 

1.6 Περιβαλλοντικός μελετητής έργου 

Υπεύθυνος για την παρούσα ΜΠΕ είναι: 

- Ζερβός Ελευθέριος, Γεωλόγος, Κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου 27, Τάξης Β’. Εδρεύει 

στην οδό Μπαιρακτάρη 18-20, 11526 Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106913553, 

6974863856, φαξ: 2106913553, e-mail: Lzerv@yahoo.gr. 

 

1.7 Θεσμικό Πλαίσιο εκπόνησης της Μελέτης 

Η εκπόνηση της παρούσας μελέτης λαμβάνει υπόψη τα κάτωθι βασικά νομοθετήματα:  

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση 

1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α/16.10.1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως 

τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/25.04.2002) «Εναρμόνιση του Ν. 
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1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και 

ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις». 

2. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13.02.2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − 

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων 

− Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

3. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 

ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 

4. Την ΥΑ 167563/13 (ΦΕΚ 964/Β/13) με την οποία εξειδικεύονται οι διαδικασίες και τα 

ειδικότερα κριτήρια περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

5. Την ΚΥΑ. υπ’ αριθμόν 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β/13-01-12) που αναφέρεται στην «Κατάταξη 

δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 

σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ A 209/2011) όπως 

τροποποιήθηκε. 

6. Την Υ.Α. 20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β΄/08.05.2012) Υπουργική Απόφαση με θέμα: 

«Τροποποίηση της 1958/13- 01-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής “Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων 

σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 § 4 του Ν.4014/21.09.2011 (Α΄ 

209)”». 

7. Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 1958/2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 2036Β/25/07/2014). Την ΥΑ 48963/2012, 

Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για 

έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ’ αριθμόν 1958/13−1−2012 απόφασης του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, 

σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) (ΦΕΚ 2703/05/10/2012). 

8. Την ΚΥΑ 1649/45 Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου 

ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια 

διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της 

Κατηγορίας Α΄ (ΦΕΚ 45/Β/15-1-2014). 

9. Την ΥΑ 170225 (ΦΕΚ 135/27/012014) Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της 

απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 

1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), 

καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας. 

10. Την Κ.Υ.Α. Η.Π.37111/2021/26.11.03 (ΦΕΚ 1391Β/29.11.03) «Καθορισμός τρόπου 

ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών 

όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν 

1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν 

3010/2002». 

11. Το Π.Δ. 148/09 (ΦΕΚ 190Α/29.09.2009) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και 

αποκατάσταση ζημιών στο περιβάλλον – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει». 

 

Ύδατα και υγρά αστικά απόβλητα  

12. Το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ 280Α/9-12-2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων –

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 
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της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του 

Ν.3481/06 (ΦΕΚ 162Α/2-8-2006) «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό 

Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες 

διατάξεις». 

13. Την ΚΥΑ 5673/400/5-3-97 (ΦΕΚ 192Β) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών 

λυμάτων» όπως ισχύει. 

14. Την ΚΥΑ οικ. 19661/1982/1999 (ΦΕΚ 1811Β) περί «Τροποποίησης της 5673/400/1997 

κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων 

(Β’ 192) – Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για τη διάθεση αστικών λυμάτων σύμφωνα 

με το άρθρο 5 § 1 της απόφασης αυτής». 

15. Την ΚΥΑ 145116/2-02-2011 (ΦΕΚ 354/Β/8-03-2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και 

διαδικασιών για επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες 

διατάξεις». 

16. Την Εγκύκλιο α.π.οικ. 145447/23-06-2011 «Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή 

της ΚΥΑ 145116/2-02-2011 (ΦΕΚ 354/Β/8-03-2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και 

διαδικασιών για επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες 

διατάξεις». 

17. Την Υ.Α. Ειβ 221/1965 - Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων. 

18. Την Εγκ. οικ. 191645/2013 - Διευκρινίσεις για τη διάθεση υγρών αποβλήτων σε 

επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες μετά την έκδοση του Ν. 4042/2012. 

19. Την με Αρ. Πρωτ. ΔΥΓ2/Γ.Ρ. 22601/2014 - Εφαρμογή και ισχύς της Ε1β/221/1965 

Υγειονομικής Διάταξης «Περί Διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» μετά 

την έκδοση του άρθρου 59 παρ.2 του Ν. 4042/2012. 

20. Την Κ.Υ.Α. 80568/4225/22.03.1991 (ΦΕΚ 641Β/07.08.1991) «Μέθοδοι, όροι και 

περιορισμοί για τη χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος, που προέρχεται από 

επεξεργασία αστικών λυμάτων». 

21. Την με αρ. 6453/1373/5-3-98 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Υποχρέωση 

έκδοσης άδειας οικοδομής σε κατασκευές έργων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

αστικών λυμάτων». 

 

Στερεά απόβλητα και ειδικά ρεύματα 

22. Ν. 4042/2012 - Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την οδηγία 

2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων 

Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

23. Την ΚΥΑ με αρ. 50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών 

Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», όπως έχει 

τροποποιηθεί με το Ν. 4042/2012. 

24. Την ΚΥΑ 13588/725/2006 «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων 

αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα 

απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991», όπως έχει τροποποιηθεί με το 

Ν. 4042/2012. 

25. Το Π.Δ. 82/25-02-2004 (ΦΕΚ 64/Α/2-03-2004) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 

ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιουμένων 

ορυκτελαίων (Β’ 40) Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων λιπαντικών ελαίων». 
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26. Την Κ.Υ.Α Α.Π. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-2010) με τίτλο «Μέτρα, 

όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις». 

27. Π.Δ. 115/2004 - Αντικατάσταση της 73537/1438/95 κ.υ.α «διαχείριση των ηλεκτρικών 

στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες» (Β/781) και 

19817/00 κ.υ.α «τροποποίηση της 73537/95 κ.υ.α κ.λ.π.» (Β/963) «μέτρα, όροι και 

πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών 

και Συσσωρευτών» 

28. Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/2006 - Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη 

διαχείριση επικίνδυνων  

29. αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική 

απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λ.π.» 

(383 Β) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ 

του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991» 

Τροποποιήθηκε από την παρακάτω νομοθεσία: 

30. Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016, (ΦΕΚ 4326/Β/30.12.2016) «Έγκριση εθνικού σχεδίου 

διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 

4342/2015».  

 

 

Αέριες Εκπομπές & Θόρυβος 

31. Την KYA H.Π. 14122/549/Ε.103/24-03-2011 (ΦΕΚ 488/Β/2011) με την οποία 

καθορίζονται μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε συμμόρφωση με 

τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και 

καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μάϊου 2008». 

32. Την ΚΥΑ Η.Π. 22306/1075/Ε103/29-05-2007 (ΦΕΚ Β΄ 920), με την οποία καθορίζονται 

τιμές – στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του 

υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον 

ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ «Σχετικά 

με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς 

αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα» του Συμβουλίου της 15ης 

Δεκεμβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

33. Την ΚΥΑ Η.Π. 38638/2016/21-09-2005 (ΦΕΚ Β΄ 1334/2005) με την οποία καθορίζονται 

οριακές και κατευθυντήριες τιμές για τις συγκεντρώσεις όζοντος στον ατμοσφαιρικό 

αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/3/ΕΚ «σχετικά με το όζον στον 

ατμοσφαιρικό αέρα» του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2002 των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων. 

34. Την ΚΥΑ Η.Π. 9238/332/2004 (ΦΕΚ 405/Β/27-02-2004), με την οποία καθορίζονται 

οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε βενζόλιο και μονοξείδιο 

του άνθρακα. 

35. Την Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/5-06-2002), με την οποία καθορίζονται οριακές 

και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του 

αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου. 

36. Την ΚΥΑ 37393/2028/29-09-2003 (ΦΕΚ 1418/Β/01-10-03) «Μέτρα και όροι για τις 

εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους». 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=1691&item_id=12126
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37. Το Π.Δ. 1180/29.09.1981 (ΦΕΚ 293Α/06.10.1981) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων 

αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως 

μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως του 

περιβάλλοντος εν γένει». 

 

Δάση, Βιοποικιλότητα, Πολιτιστική κληρονομιά  

38. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153Α/28.06.2002) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν 

γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 

39. Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31.3.2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες 

διατάξεις». 

40. Το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α/29.12.1979) «Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών 

εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2040/92 (ΦΕΚ 70Α/92) 

«Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων 

εποπτείας του και άλλες διατάξεις» και το Ν. 3208/24.12.03 (ΦΕΚ 303Α/2003) «Περί 

προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση 

εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

41. Τον Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159Α/8-8-2014) ¨Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική 

πολεοδόμηση-Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών. Ρυθμίσεις της Δασικής Νομοθεσίας και άλλες 

διατάξεις 
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2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκπονείται στο πλαίσιο του έργου 

«"ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΜΑ «ΚΕΦΑΛΟΠΟΤΑΜΟ» ΓΙΑ 

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ, ΔΙΛΟΦΟ, ΠΡΙΝΟΣ, ΓΕΝΕΣΙ» που ανατέθηκε 

στον μελετητή: ΖΕΡΒΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Γεωλόγος, πτυχίο 27Β’. 

 

2.1 Γεωγραφική θέση – Διοικητική Υπαγωγή - Βασικά στοιχεία του έργου 

Η περιοχή μελέτης, η οποία περιλαμβάνει την υδρομάστευση, τους αγωγούς νέους και 

υφιστάμενους τις δεξαμενές και το Α/Σ Πρίνου, βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του 

Καλλικρατικού Δήμου Τρικκαίων, της Δημοτικής Ενότητας Κόζιακα.  

Η Δημοτική Ενότητα (ΔΕ) Κόζιακα, περιλαμβάνει τις Τοπικές Κοινότητες (ΤΚ) Γενεσίου, 

Γοργογυρίου, Ξυλοπάροικου, Πρίνου και Προδρόμου.  

Το έργο αναπτύσσεται εντός των ΤΚ Γενεσίου, Γοργογυρίου, Πρίνου, στις νότιο ανατολικές 

πλαγιές του Κερκέτιου όρους ή Κόζιακα.  

Η δημοτική ενότητα Κόζιακα καταλαμβάνει έκταση 59km2 και έχει πραγματικό πληθυσμό 

2.894 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή 2011 της ΕΣΥΕ.  

Σύμφωνα με το ν. 3852/2010 (Α΄ 87), η διοικητική υπαγωγή του έργου είναι: 

 

Περιφέρεια ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Περιφερειακή Ενότητα ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Δήμος ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

Δημοτική Ενότητα ΚΟΖΙΑΚΑ 
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Σχήμα 2-1: Γεωφυσικός Χάρτης Δήμου Τρικκαίων με τη θέση του έργου  

 

Σύμφωνα με την Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - 

Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 

υποκατηγορίες, το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως 

όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 ΦΕΚ 2471Β/10.08.16 και ισχύει, το 

υπό μελέτη έργο ανήκει : 

 στην ομάδα 2 «Υδραυλικά έργα», αύξων αριθμός 3, «Υδροληψία ή εκτροπή νερού από 

υδατορέματα με οποιονδήποτε τρόπο (εφεξής «υδροληψία από υδατορέματα»), όπου 

το έργο κατατάσσεται συνολικά στην Κατηγορία Α2, (Υδροληψία εντός περιοχής 

Natura 2000: 10.000.000 m3/έτος ≥ V > 50.000 m3/έτος). 

 στην ομάδα 2 «Υδραυλικά έργα», αύξων αριθμός 7, «Αγωγοί μεταφοράς νερού κάθε 
είδους και χρήσης, που το έργο κατατάσσεται συνολικά στην Κατηγορία Β, (20.000m 

≥ ΣL=2441,55 > 2.000m). 

Η τελική κατάταξη είναι Α2, με βάση την κατάταξη της υδροληψίας. 
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Ο οικισμός του Πρίνου υδρεύεται σήμερα από γεώτρηση στην πεδινή ζώνη κατάντη του 

οικισμού με τοπικό αγωγό ο οποίος υδροδοτεί την κεντρική δεξαμενή του οικισμού (αγωγό 

μήκους περίπου 500μ και διατομής Φ140). Από τη δεξαμενή του Πρίνου με αντλητικό 

συγκρότημα υδροδοτείται η δεξαμενή στο Γενέσι με μεταλλικό αγωγό Φ100. Η υδροδότηση 

αυτή γίνεται μόνο τους θερινούς μήνες όταν δεν επαρκή η υδροδότηση του οικισμού από τις 

ανάντη πηγές. Το πρόβλημα με την υδροδότηση από τη γεώτρηση είναι η μειωμένη ποιότητα 

του νερού λόγω της παρουσίας νιτρικών και λοιπών αλάτων. 

Ετσι αποφασίστηκε η εναλλακτική υδροδότηση των δύο οικισμών από την πηγή 

Κεφαλοπόταμο με βάση υφιστάμενο έργο υδροληψίας που έχει κατασκευαστεί στην κοίτη του 

ρέματος. Η υδροληψία αυτή ήδη υδροδοτεί το Γοργογύρι και τον κατάντη οικισμό Δίλοφο, 

ενώ η πηγή εμφανίζει επάρκεια νερού για κάλυψη και των δύο άλλων οικισμών. Για τη 

μεταφορά νερού σύμφωνα με τη μελέτη που έχει εκπονήσει η ΔΕΥΑΤ, απαιτούνται οι εξής 

τεχνικές εργασίες: 

 Κατασκευή νέου υπογείου αγωγού ύδρευσης μήκους 5.940 m διατομής Φ140 από την 

υδροληψία του Κεφαλοπόταμου προς το δίκτυο του Πρίνου   

 Υδραυλικές συσκευές του δικτύου. 

Ο γενικός σχεδιασμός των προτεινομένων έργων έχει γίνει με στόχο την πλήρη ικανοποίηση των 

ανωτέρω αναγκών για την προσεχή 40-ετία.  

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 

Το έργο που προτείνει η ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ αφορά στην κατασκευή αγωγού μήκους 

βαρύτητας μήκους 5.940 m περίπου, από την υδροληψία του Κεφαλοπόταμου προς τον 

οικισμό του Πρίνου και συγκεκριμένα στον αγωγό υδροληψίας από τη γεώτρηση που οδηγεί 

στην δεξαμενή του οικισμού.   

Ο νέος αγωγός αποτελείται από τμήμα εκτός  δρόμου (μονοπάτι) και εντός περιοχής Natura σε 

μήκος 1.680 m διατομής Φ140, τμήμα εντός δημοτικού δρόμου και εντός περιοχής Natura σε 

μήκος 820 m Φ140 μέχρι την έξοδο του οικισμού Γοργογύρι και τέλος τμήμα κατά μήκος 

δημοτικής οδού και εκτός περιοχής Natura μέχρι το πέρας στον οικισμό του Πρίνου. 

Οι υφιστάμενοι αγωγοί ύδρευσης είναι : 

 Υδροληψία - Δεξαμενή Γοργογυρίου  PVC Φ140 μήκους 640m 

 Υδροληψία - Δεξαμενή Διλόφου  PVC Φ63 μήκους 640m +3.930m 

 Γεώτρηση - Δεξαμενή Πρίνου  PVC Φ140 μήκους 500 m 

 Δεξαμενή Πρίνου  - Δεξαμενή Γενέσι χάλυβα Φ100 μήκους 3.370m 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Χ Υ 

Πηγή Κεφαλόβρυσο 291226 4380430 

Έναρξη νέου αγωγού 291259 4380430 

Μέση νέου αγωγού 293948 4380449 

Τέλος νέου αγωγού 294721 4382337 
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Δεξαμενή Γοργογυρίου 291785 4380424 

Δεξαμενή Πρίνου 294402 4382335 

Δεξαμενή Γενέσι 292341 4383494 

Δεξαμενή Δίλοφο 294407 4378399 

Έναρξη αγωγού προς Δίλοφο 293466 4380410 

Μέση αγωγού προς Δίλοφο 294389 4379469 

Τέλος αγωγού προς Δίλοφο 294407 4378399 

Έναρξη αγωγού προς Γενέσι 294721 4382337 

Μέση αγωγού προς Γενέσι 293637 4383524 

Τέλος αγωγού προς Γενέσι 292341 4383494 

Πίνακας 2-1 Συντεταγμένες υδραγωγείων  

 

 

2.2 Αποστάσεις του έργου από όρια οικισμών και εγκεκριμένων 
πολεοδομικών σχεδίων, όρια περιοχών του εθνικού συστήματος 
προστατευόμενων περιοχών 

Οι υφιστάμενοι και νέοι αγωγοί βρίσκονται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους εκτός οικισμών. 

Όπου οι αγωγοί καταλήγουν στις δεξαμενές γειτνιάζουν με τους οικισμούς μελέτης. 

Το έργο βρίσκεται σχεδόν εξολοκλήρου εντός της περιοχής Natura GR1440002 και μικρό 

τμήμα του εντός της περιοχής GR1440006. Οι ζώνες αυτές είναι οι κάτωθι: 

 Κερκέτιο Όρος (Κόζιακας)” GR1440002. 

 “Κορυφές Όρους Κόζιακα” GR1440006. 

 

2.3 Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Σύνοψη της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων παρουσιάζεται στους δύο 

πίνακες που ακολουθούν, ξεχωριστά για τη φάση κατασκευής και λειτουργίας. 

Επισημαίνεται ότι στα πλαίσια της ΜΠΕ, ακόμη και στις περιπτώσεις χαμηλών 

επιπτώσεων, προτείνεται η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή ή τον 

περαιτέρω μετριασμό των όποιων επιπτώσεων. Τα μέτρα αυτά αφορούν τόσο στο σχεδιασμό 

του έργου, με κατάλληλες τεχνικές παρεμβάσεις, όσο και στη λειτουργία του. Οι καλές 

πρακτικές λειτουργίας & συντήρησης, παρακολούθησης της καλής λειτουργίας είναι 

απαραίτητες και κρίσιμες για την αποφυγή κυρίως καταστάσεων μη-ομαλής λειτουργίας, οι 

οποίες σχετίζονται με πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.   
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2.4 Προτεινόμενα μέτρα 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται προτάσεις μέτρων για την αντιμετώπιση επιπτώσεων από την 

λειτουργία του έργου ύδρευσης στις ακόλουθες περιβαλλοντικές παραμέτρους: 

 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

 Ακουστικό περιβάλλον 

 Υδατικοί πόροι 

Μέτρα για την ποιότητα του αέρα 

Δεν αναμένονται γενικά οχλήσεις λόγω οσμών και σκόνης στους οικισμούς της εγγύς περιοχής, 

παρά μόνο κατά τη φάση κατασκευής του έργου. 

Δεν θα υπάρξει επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με αέρια του θερμοκηπίου από τη λειτουργία του 

έργου ύδρευσης, καθώς δεν έχει σχέση με αυτό. 

Μέτρα στο ακουστικό περιβάλλον 

Κάθε μηχανή που αποτελείται από κινούμενα μέρη παράγει αναπόφευκτα κάποιο θόρυβο. Στο 

έργο (φάση κατασκευής) προβλέπεται λειτουργία φορτωτών, προωθητών και συμπιεστών.  

Θα τηρούνται όλα τα θεσμοθετημένα όρια εκπομπών θορύβου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

από την ΚΥΑ με α.η.π. 37393/2028/29.3.2003 «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο 

περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» (ΦΕΚ 1418Β), όπως 

τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 9272/471/2.3.2007 (ΦΕΚ 286Β). 

Μέτρα σε σχέση με τα ύδατα 

Κατά την κατασκευή του έργου θα ληφθούν μέτρα για την αποφυγή απόπλυσης εδαφών των 

περιοχών εργασίας, χωματουργικών υλικών που θα ήταν δυνατό να αυξήσει σημαντικά τις 

συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων.  

Επιπλέον, θα αποφευχθεί η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους 

λάδια, καύσιμα κ.λπ. Τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια, λιπαντικά έλαια (απόβλητα 

λιπαντικών ελαίων – Α.Λ.Ε.), πετρελαιοειδή κλπ, που προκύπτουν από την επισκευή-

συντήρηση των διαφόρων μηχανημάτων των εργοταξίων, θα συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και 

θα διατίθενται σε ιδιώτες ή εταιρείες που διαθέτουν σχετική άδεια συλλογής, προσωρινής 

αποθήκευσης ή και επεξεργασίας χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων.  

Γενικά η φάση κατασκευής δε συνδέεται με τη δημιουργία υγρών αποβλήτων. 

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου ύδρευσης, το έργο θα έχει μόνο θετική επίπτωση στους 

υδατικούς πόρους της περιοχής εφόσον αυτό αποτελεί άλλωστε και τη βασική σκοπιμότητά 

του, για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων του Κεφαλοπόταμου σε συνδυασμό με την 

επίλυση υδρευτικού προβλήματος των οικισμών μελέτης. 

 

2.5 Τα οφέλη από την υλοποίηση του έργου 

Το παρόν Έργο αφορά στην «Υδροληψία από Κεφαλοπόταμο για την συμπληρωματική 

υδροδότηση του οικισμού Πρίνου μέσω νέου αγωγού μεταφοράς και την ενίσχυση της 

υδροδότησης  του οικισμού Γενέσι». Ακόμα η υδροληψία από το Κεφαλοπόταμο υδροδοτεί 

μέσω υφιστάμενου υδραγωγείου τον οικισμό Γοργογύρι και τον παρακείμενο οικισμό Δίλοφο. 

Το νέο έργο αποσκοπεί στην εναλλακτική υδροδότηση του οικισμού Πρίνου και την 
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συμπληρωματική υδροδότηση του Γενεσίου κατά το θέρος από πηγαία νερά του Κεφαπόταμου 

που μπορεί να εξασφαλίσει επάρκεια νερού για όλους τους παραπάνω οικισμούς και καθόλη 

την περίοδο του έτους. 

 

2.6 Εναλλακτικές λύσεις 

Τα πλεονεκτήματα της προτεινόμενης όδευσης σε σχέση με την εναλλακτική είναι : 

 Η υφιστάμενη όδευση προς Δίλοφο είναι Φ63 η οποία έχει σχεδιαστεί μόνο για το 

υφιστάμενο δίκτυο προς Γοργογύρι και Δίλοφο, ενώ η προτεινόμενη όδευση είναι 

Φ140, αναγκαία για την μεταφορά του νερού προς τη δεξαμενή Πρίνου με δυνατότητα 

να καλύψει περαιτέρω ανάγκες του οικισμού Γενέσι. 

 Η προτεινόμενη λύση δίνει τη δυνατότητα άμεσης υδροδότησης των οικισμών Πρίνου 
και Γενέσι από τα νερά του Κεφαλοπόταμου, αντί της γεώτρησης. 

Με βάση τα παραπάνω προκρίνεται η προτεινόμενη λύση η οποία υπερτερεί υδραυλικά καθώς 

ο υφιστάμενος αγωγός δεν είναι επαρκής για να μεταφέρει νερό από την υδρομάστευση στους 

οικισμούς Πρίνο και Γενέσι. 
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3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

3.1 Βασικά στοιχεία 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 

Το έργο που προτείνει η ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ αφορά την κατασκευή αγωγού μήκους βαρύτητας 

μήκους 5.940 m περίπου, από την υδροληψία του Κεφαλοπόταμου προς τον οικισμό του 

Πρίνου και συγκεκριμένα στον αγωγό υδροληψίας από τη γεώτρηση που οδηγεί στην 

δεξαμενή του οικισμού.   

Οι υφιστάμενοι αγωγοί ύδρευσης είναι : 

 Υδροληψία - Δεξαμενή Γοργογυρίου PVC Φ140 μήκους 640m 

 Υδροληψία - Δεξαμενή Διλόφου PVC Φ63 μήκους 640m +3.930m 

 Γεώτρηση - Δεξαμενή Πρίνου PVC Φ140 μήκους 500m 

 Δεξαμενή Πρίνου  - Δεξαμενή Γενέσι χάλυβα Φ100 μήκους 3.370m. 

Το υφιστάμενο έργο περιλαμβάνεται στην παρούσα περιβαλλοντική αδειοδότηση. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Χ Υ 

Πηγή Κεφαλόβρυσο 291226 4380430 

Έναρξη νέου αγωγού 291259 4380430 

Μέση νέου αγωγού 293948 4380449 

Τέλος νέου αγωγού 294721 4382337 

Δεξαμενή Γοργογυρίου 291785 4380424 

Δεξαμενή Πρίνου 294402 4382335 

Δεξαμενή Γενέσι 292341 4383494 

Δεξαμενή Δίλοφο 294407 4378399 

Έναρξη αγωγού προς Δίλοφο 293466 4380410 

Μέση αγωγού προς Δίλοφο 294389 4379469 

Τέλος αγωγού προς Δίλοφο 294407 4378399 

Έναρξη αγωγού προς Γενέσι 294721 4382337 

Μέση αγωγού προς Γενέσι 293637 4383524 

Τέλος αγωγού προς Γενέσι 292341 4383494 

Πίνακας 3-1 Συντεταγμένες υδραγωγείων  

 

Το παρόν Έργο αφορά στην «Υδροληψία από Κεφαλοπόταμο για την συμπληρωματική 

υδροδότηση του οικισμού Πρίνου μέσω νέου αγωγού μεταφοράς και την ενίσχυση της 

υδροδότησης  του οικισμού Γενέσι». Ακόμα η υδροληψία από το Κεφαλοπόταμο υδροδοτεί 
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μέσω υφιστάμενου υδραγωγείου τον οικισμό Γοργογύρι και τον παρακείμενο οικισμό Δίλοφο. 

Το νέο έργο αποσκοπεί στην εναλλακτική υδροδότηση του οικισμού Πρίνου και την 

συμπληρωματική υδροδότηση του Γενεσίου κατά το θέρος από πηγαία νερά του Κεφαπόταμου 

που μπορεί να εξασφαλίσει επάρκεια νερού για όλους τους παραπάνω οικισμούς και καθόλη 

την περίοδο του έτους. 

Ετσι το νέο υδραγωγείο έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά : 

 το νέο υδραγωγείο του Πρίνου σχεδιάζεται για δυναμικότητα που καλύπτει τις 
μελλοντικές ανάγκες νερού των οικισμών Πρίνου και Γενεσίου (της 40-ετίας) και για 

τον μέγιστο εκτιμώμενο πληθυσμό (αιχμής), δηλαδή για μέγιστη παροχή 25 m3/ώρα, 

 την υδροληψία από το Κεφαλοπόταμο από υπάρχουσα αναμονή του έργου υδροληψίας, 

όπου το νερό μεταφέρεται με αγωγό προς το Γοργογύρι μέσω αγροτικής οδού και στη 

συνέχεια κατά μήκος δημοτικής οδού προς τον οικισμό του Πρίνου για να καταλήξει 

στη δεξαμενή του οικισμού μέσω του αγωγού υδροληψίας από τοπική γεώτρηση.   

 Από τη δεξαμενή του Πρίνου υπάρχει αγωγός μεταφοράς νερού προς τη δεξαμενή στο 
Γενέσι μέσω πιεστικού αντλιοστασίου δυναμικότητας 20 m3/ώρα. 

 Η όδευση του νέου αγωγού γίνεται στο αρχικό τμήμα από τις πηγές μέχρι την έξοδο 
από τον οικισμό Γοργογυρίου εντός προστατευόμενης περιοχής Natura όπου στο 

μεγαλύτερο μέρος είναι εκτός κύριας οδού (μονοπάτι, αγροτική οδός) και στο 

τελευταίο τμήμα μέσω δημοτικής οδού.  

 Η δεξαμενή του οικισμού Πρίνου έχει  χωρητικότητα 180m3 και βρίσκεται σε 
υψόμετρο εδάφους 169m, ενώ του οικισμού Γενέσι έχει χωρητικότητα 113 m3 σε 

υψόμετρο περίπου 370m. 

 

3.2 Βασικά στοιχεία των φάσεων κατασκευής και λειτουργίας του έργου 

3.2.1 Φάση κατασκευής 

Το στάδιο της κατασκευής του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες φάσεις κατασκευής: 

Η κατασκευή του νέου αγωγού ύδρευσης θα γίνει με σωλήνα από πολυαιθυλένιο διατομής 

Φ140mm ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 για μήκος 5.940m και ονομαστικής πίεσης 16-20 Ατμ.  

Για την υλοποίηση του έργου θα απαιτηθούν επιπλέον και οι ακόλουθες εργασίες: 

 Προσωρινές μετατοπίσεις ή αναρτήσεις σωληνώσεων, καλωδίων ή άλλων στοιχείων 
των δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) υπογείων, υπέργειων ή 

εναερίων. 

 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βάθος 1,20m. 

 Απομάκρυνση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής 

 Τοποθέτηση και σύνδεση αγωγών 

 Εγκιβωτισμός αγωγών σε άμμο και επίχωση σκαμμάτων με θραυστό υλικό 3Α 

 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων όπου υπάρχουν. 

Η διάρκεια της κατασκευής εκτιμάται σε 6 μήνες. 
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3.2.2 Φάση λειτουργίας  

Α. Περίοδος σχεδιασμού του έργου 

Σύμφωνα με το ΠΔ 696/74 και τη συνήθη πρακτική, τα δίκτυα ύδρευσης (εσωτερικά ή 

εξωτερικά) σχεδιάζονται ώστε να επαρκούν για τις συνθήκες πληθυσμού αιχμής και 

κατανάλωσης νερού τουλάχιστον της επόμενης 40-ετίας. Για λόγους πρακτικής στην παρούσα 

μελέτη, θεωρείται ως έτος σχεδιασμού το έτος 2059. 

Β. Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 

Οι οικισμοί της περιοχής μελέτης έχουν πληθυσμό σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. Ο 

πληθυσμός αιχμής σήμερα (2019) είναι αυξημένος όπως επίσης και ο μελλοντικός πληθυσμός 

αιχμής για την επόμενη 40-ετία όπως εκτιμάται στον ίδιο πίνακα κατά οικισμό. Ως ειδική 

κατανάλωση ανά κάτοικο λαμβάνεται η συνολική παροχή που απαιτείται να παρέχει το 

υδραγωγείο ανά υδρευόμενο κάτοικο στην οποία συνυπολογίζονται  τα ακόλουθα. 

 Η μέση ημερήσια τιμολογούμενη κατανάλωση νερού ανά κάτοικο. 

 Η αναλογούσα ανά κάτοικο πρόσθετη κατανάλωση νερού για πότισμα χώρων 

πρασίνου, χρήση σε δημόσιους χώρους-κτίρια καθώς και απώλειες νερού του 

υδραγωγείου. 

Γ. Κατανάλωση νερού 

Ετσι έχει εκτιμηθεί σήμερα η ειδική κατανάλωση νερού ανά άτομο ανέρχεται σε 320 λιτ/ατ/ημ 

που περιλαμβάνει και περιορισμένες απώλειες νερού καθώς και πότισμα κήπων κατά το θέρος. 

Επίσης μελλοντικά αναμένεται μικρή αύξηση της ειδικής κατανάλωσης νερού σε 350 
λιτ/ατ/ημ για την 20-ετία/40-ετία. 

Δ. Παροχή σχεδιασμού Υδραγωγείου 

Για τη διαστασιολόγηση των αγωγών και την υδραυλική επίλυση του εσωτερικού δικτύου 

ύδρευσης, ελήφθη υπ’ όψη η παροχή ωριαίας αιχμής της κατανάλωσης, η οποία 

προσδιορίστηκε με τη χρήση ενός συντελεστή ωριαίας αιχμής P που δίνεται από τον κάτωθι 

τύπο σύμφωνα με το ΠΔ 696/74 : 

P = α +  β / (Qmax)1/2 

όπου α = 1,50  

 β = 2,50 

 Qmax  = Mέγιστη ημερήσια παροχή σε l/s. 

Με βάση τις συνολικές ημερήσιες ανάγκες νερού υπολογίστηκε η απαιτούμενη δυναμικότητα 

του εξωτερικού υδραγωγείου (από νέα και υφιστάμενη πηγή) και έγιναν σενάρια κάλυψης των 

αναγκών νερού. (Πίνακες για το ισοζύγιο λειτουργίας του υδραγωγείου στο Κεφ. 6) για 

σήμερα και για την 40-ετία. 

 

 

3.3. Απαιτούμενες ποσότητες πρώτων υλών, νερού και ενέργειας και 
αναμενόμενες ποσότητες αποβλήτων 

Το μήκος του νέου αγωγού είναι 5.940 m Φ140. 

Τα αναγκαία υλικά κατασκευής είναι τα παρακάτω: 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «"ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΜΑ 

«ΚΕΦΑΛΟΠΟΤΑΜΟ» ΓΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ, ΔΙΛΟΦΟ, ΠΡΙΝΟΣ, ΓΕΝΕΣΙ»   

Ελευθέριος Ζερβός | ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 20 

 

ΚΕΦΑΛΟΠΟΤΑΜΟΣ-ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ-ΠΡΙΝΟΣ 

 Προιόντα εκσκαφών συνολικά  4.600 m3 

 Με επανεπίχωση στους χωματόδρομους    600 m3 

 Πλεονάζοντα υλικά για απόρριψη             4.000 m3 

 Αμμος λατομείου εγκιβωτισμού  2.000 m3 

 Θραυστό επίχωσης    1.500 m3 

 Επιφ. ασφάλτου για αποκατάσταση  3.000 m2 

Η διάθεση των υλικών εκσκαφής θα γίνει είτε στο νομίμως λειτουργούντα ΧΥΤΑ Τρικάλων 

ή για αγροτική χρήση, ενώ τα υλικά από καθαίρεση ασφάλτου θα διατεθούν σε αδειοδοτημένο 

ΑΕΚΚ. 

Επιπλέον, θα απαιτηθούν οι παρακάτω πρώτες ύλες: 

 Σωλήνες HDPE υψηλής πυκνότητας μήκους 5.940 m Φ140. 

 

Κατανάλωση νερού 

Ετσι έχει εκτιμηθεί σήμερα η ειδική κατανάλωση νερού ανά άτομο να ανέρχεται σε 320 

λιτ/ατ/ημ που περιλαμβάνει και περιορισμένες απώλειες νερού καθώς και πότισμα κήπων κατά 

το θέρος.  
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4. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

4.1 Στόχος και σκοπιμότητα 

Το παρόν Έργο αφορά στην «Υδροληψία από Κεφαλοπόταμο για την συμπληρωματική 

υδροδότηση του οικισμού Πρίνου μέσω νέου αγωγού μεταφοράς και την ενίσχυση της 

υδροδότησης  του οικισμού Γενέσι». Ακόμα η υδροληψία από το Κεφαλοπόταμο υδροδοτεί 

μέσω υφιστάμενου υδραγωγείου τον οικισμό Γοργογύρι και τον παρακείμενο οικισμό Δίλοφο. 

Το νέο έργο αποσκοπεί στην εναλλακτική υδροδότηση του οικισμού Πρίνου και την 

συμπληρωματική υδροδότηση του Γενεσίου κατά το θέρος από πηγαία νερά του Κεφαπόταμου 

που μπορεί να εξασφαλίσει επάρκεια νερού για όλους τους παραπάνω οικισμούς και καθόλη 

την περίοδο του έτους. 

 

4.2 Ιστορική εξέλιξη του έργου 

Σχετικά με την ιστορική εξέλιξη του έργου, αναφέρεται η υφιστάμενη όδευση προς Γοργογύρι 

και Δίλοφο από την υδρομάστευση του Κεφαλοπόταμου, καθώς και η υδροδότηση οικισμού 

Γενέσι και Πρίνου από υφιστάμενη γεώτρηση. 

 

4.3 Οικονομικά στοιχεία 

Εκτίμηση συνολικού προϋπολογισμού  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε  € 248.599,40 χωρίς ΦΠΑ.  

Στον συνημμένο Πίνακα δίνεται ο Συγκεντρωτικός Προϋπολογισμός του έργου που 

συνοψίζεται ως ακολούθως : 
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Α. ΕΚΣΚΑΦΕΣ  

1 1

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή 

ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε 

οποιαδήποτε απόσταση

2.01 ΥΔΡ 6071 m3 1,50 425,00 637,50

2 2

Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την 

μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε 

οποιαδήποτε απόσταση

3.01.02 ΥΔΡ 6054 m3 0,82 861,00 706,02

3

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 

γαιώδες ή ημιβραχώδες,με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 

με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής για 

βάθος ορύγματος έως 4,00 m.

3.10.01.01 ΥΔΡ 6081.1 m3 6,70 2022,00 13547,40

4

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 

γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 

με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, 

την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε 

οποιαδήποτε απόσταση για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

3.10.02.01 ΥΔΡ 6081.1 m3 8,64 570,24 4926,87

5

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 

βραχώδες,με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 

φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 

σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 

απόσταση,για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

3.11.02.01 ΥΔΡ 6082.1 m3 27,44 288,00 7902,72

6

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων για την αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από 

διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ

3.12 ΥΔΡ 6087 μ.μ. 15,50 340,00 5270,00

7
Χρηματική εισφορά για κάθε τόνο αποβλήτου από ΑΕΚΚ -

υλικά γενικών εκσκαφών
Ν.Τ/2 tn 4,10 1767,17 7245,40

8
Χρηματική εισφορά για κάθε τόνο αποβλήτου από ΑΕΚΚ -

υλικά καθαιρέσεως ασφάλτου
Ν.Τ/3 tn 1,60 2,02 3,23

   Σ(Ι)= 40239,14

Β. ΟΔΟΠΟΙΪΑ  

9
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν 

ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm
4.09.01 ΟΔΟ 4521Β m2 12,40 40,00 496,00

10
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα 

εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 
5.04 ΥΔΡ 6067 m3 1,55 2014,00 3121,70

11
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 

προελεύσεως λατομείου
5.07 ΥΔΡ 6069 m3 13,01 844,00 10980,44

12 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 5.09.02 ΥΔΡ 6067 m3 12,01 20,66 248,13

13

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών 

συγκροτημάτων,αντλητικά συγκροτήματα diesel ή 

βενζινοκίνητα - Ισχύος έως 1,0 ΗΡ

6.01.01.01 ΥΔΡ 6106 h 3,70 40,00 148,00

14 Αντιστήριξη στύλου εναερίων δικτύων 16.02 ΥΔΡ 6801 τεμ. 30,90 4,00 123,60

   Σ(ΙΙ)= 15117,87

Γ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

15
Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού 

ανοίγματος D 600mm, κλάσης D400 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124
11.01.03.31 ΥΔΡ 6621.9 τεμ. 180,00 1,00 180,00

16

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) 

με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 - Ονομ. 

διαμέτρου DN 140 mm / ΡΝ 16 atm

12.14.01.49 ΥΔΡ 6622.2 m 21,60 5660,00 122256,00

17

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) 

με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 - Ονομ. 

διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 20 atm

12.14.01.67 ΥΔΡ 6622.1 m 15,10 280,00 4228,00

18 Ασφαλιστική δικλείδα  ονομαστικής διαμέτρου DN 50mm Ν.Τ/1
σχετ. ΥΔΡ 

6651.1
τεμ. 190,00 1,00 190,00

19
Ορειχάλκινη σφαιρική βαλβίδα (ball valve) βαρέως 

τύπου,διαμέτρου DN80mm εκκενώσεως δικτύου
Ν.Τ/2

σχετ. ΥΔΡ 

6651.1
τεμ. 145,00 1,00 145,00

   Σ(ΙΙΙ)= 126999,00

Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  

Κωδ. 

Τιμολ.

Κονδύλιο 

αναθεώρησης

 Τιμή 

μονάδος

Μερική 

Δαπάνη

Ολική 

ΔαπάνηΠοσότηταΜον.Είδος εργασίαςΑ.Τ.A/A
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Πίνακας 4-1: Συγκεντρωτικός Προϋπολογισμός του έργου 

 

Εκτίμηση επιμέρους προσεγγιστικού προϋπολογισμού των προτεινόμενων μέτρων και 

δράσεων για το περιβάλλον.  

Το σύνολο του έργου αποτελεί δράση για το περιβάλλον και τις υποδομές. 

Τρόπος χρηματοδότησης της ανάπτυξης και λειτουργίας του έργου 

Η χρηματοδότηση θα γίνει ίδιους πόρους ΔΕΥΑΤ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  

20
Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και 

συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας  C8/10 
32.01.01 ΟΙΚ 3211 m2 67,00 0,38 25,46

21

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 

συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού , για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C25/30

32.01.06 ΟΙΚ 3215 m3 101,00 2,14 216,14

22 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 38.02 ΟΙΚ 3811 m2 22,50 19,38 436,05

23
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C 

(S500s)
38.20.02 ΟΙΚ 3873 kgr 1,07 120,00 128,40

24
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων 

σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
20.05.01 ΟΙΚ 2124 m3 4,50 7,94 35,73

   Σ(ΙV)= 841,78

 Σ Υ Ν Ο Λ Ο   ( ΣΙ + ΣΙΙ + ΣΙΙΙ ) Α= 183.197,79

 ΓΕ και ΕΟ 18% * Α = Β Β= 32.975,60

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Γ = Α + Β Γ= 216.173,39

Δ= 32.426,01

Ε= 248.599,40

Γ Ε Ν Ι Κ Ο    Σ Υ Ν Ο Λ Ο

Α Π Ρ Ο Β Λ Ε Π Τ Α 

ΣΥΝΟΛΟ Α + Β + Δ = Ε

Α Ν Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η
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5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

5.1 Θέση Έργου ως προς τις εκτάσεις του Φυσικού και 
Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος της Περιοχής 

5.1.1 Θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων  

Στην άμεση περιοχή μελέτης του έργου δεν υπάρχουν κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι ούτε 

ιστορικά μνημεία, τα οποία βρίσκονται μακριά από τη θέση του έργου. Όμως η περιοχή του 

Έργου ανήκει στο Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών του Ν. 3937/2011 (Α΄ 60) και 

μάλιστα σε δύο περιοχές του δικτύου Natura 2000 όπως αναλύεται παρακάτω. Ακόμα στην 

άμεση περιοχή υπάρχουν δάση και γεωργικές καλλιέργειες.  

Οι οικισμοί οι οποίοι έχουν αμέση σχέση με το έργο είναι το Γοργογύρι, ο Πρίνος το Γενέσι, 

το Δίλοφο. Οι οικισμοί αυτοί είναι οριοθετημένοι με Νομαρχιακή απόφαση, ενώ στην 

ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχει Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο παρά μόνο για την πόλη των 

Τρικάλων που επίσης διαθέτει και εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. 

Οι καλλιέργειες ποικίλουν από βαμβάκι, σιτάρι, αραβόσιτο, βιομηχανική τομάτα, κ.λπ. Τα 

προϊόντα αυτά σε συνδυασμό με τις διάφορες μεταποιητικές μονάδες που υπάρχουν στους 

νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας συνιστούν την βασική πηγή εισοδήματος για τους αγρότες. 

 

5.1.2 Όρια και προβλέψεις για περιοχές του εθνικού συστήματος 

προστατευόμενων περιοχών του ν. 3937/2011 (Α' 60)  

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 (Αντικατάσταση του άρθρου 19 του Ν.1650/1986) του Ν.3937/2011 

«Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», το «Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων 

Περιοχών» περιλαμβάνει:  

 Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης (Strict nature reserves),  

 Περιοχές προστασίας της φύσης (Nature reserves),  

 Φυσικά πάρκα (Natural parks), Εθνικά πάρκα (National parks) και Περιφερειακά 

πάρκα (Regional parks),  

 Περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών (Habitat/species management areas). 
Διακρίνονται σε:  

 Ειδικές Ζώνες Διατήρησης - ΕΖΔ (Special Areas of Conservation)  

 Ζώνες Ειδικής Προστασίας - ΖΕΠ (Special Protection Areas)  

 Καταφύγια Άγριας Ζωής - ΚΑΖ (Wildlife refuges)  
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 Προστατευόμενα τοπία (Protected landscapes / seascapes) και Προστατευόμενοι 
φυσικοί σχηματισμοί (Protected natural formations).  

Περιγραφή περιοχών ενταγμένων στο δίκτυο NATURA 2000 

Δίκτυο Natura 2000 & Corine και Καταφύγια Άγριας Ζωής 

Η Ελλάδα βάσει της εναρμόνισής της με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ, η οποία έγινε με την Κοινή 

Υπουργική Απόφαση 33318/3028/11-12-98 (ΦΕΚ 1289/Β/28-12-98), η οποία συμπληρώθηκε 

με την ΚΥΑ Η.Π. 14849/853 /Ε 103/4-4-2008 (ΦΕΚ 645/Β/11-4-08), κατέγραψε τους τόπους 

που πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο Δίκτυο Natura 2000 και συντάχθηκε «Επιστημονικός 

Κατάλογος» στον οποίο εντάχθηκε το σύνολο σχεδόν των μέχρι τότε προστατευόμενων 

περιοχών. Με το ΦΕΚ 1495 Β/06.09.2010 δημοσιεύθηκε ο Κατάλογος των Ζωνών Ειδικής 

Προστασίας ως παράρτημα στη νέα ενσωμάτωση της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ (η οποία 

κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ) και με το ΦΕΚ 60 Α/31.03.2011 δημοσιεύθηκε 

ο νόμος υπ’ αριθ. 3937 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» στον οποίο 

καθορίζονται τα συστήματα προστασίας, ο εθνικός κατάλογος των περιοχών που ανήκουν στο 

δίκτυο Natura 2000 και οι διατάξεις που καθορίζουν τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες, εντός 

των προστατευόμενων περιοχών. 

Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες 

φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών: Τις «Ζώνες Ειδικής 

Προστασίας (ΖΕΠ)» (SPA) για την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK, 

και τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (SCI) όπως ορίζονται στην Οδηγία 

92/43/ΕΟΚ. Με βάση τον Ν. 3937/31.03.2011 οι περιοχές που περιέχονται στον κατάλογο των 

«Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (SCI), χαρακτηρίζονται ως «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης 

(Ε.Ζ.Δ.)» (SAC). 

Τα Καταφύγια Άγριας Ζωής (wildlife refuges), προστατεύονται από τον Ν. 177/75, όπως αυτός 

τροποποιήθηκε από τον Ν.2637/1998 και εντάχθηκαν ως περιοχές προστασίας στον N. 

3937/31.03.2011. Στις περιοχές αυτές απαγορεύεται το κυνήγι κάθε ζώου και η καταστροφή 

κάθε είδους ζώνης με φυσική βλάστηση, των φυτοφρακτών, η αμμοληψία, η αποστράγγιση 

και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των υδατικών πόρων και η ένταξη έκτασης 

καταφυγίου άγριας ζωής σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό. 

 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=T3r5Htyjm%2fo%3d&tabid=508
http://www.et.gr/view_publication/1998/1/200/svg/20?form.submitted=True
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Σχήμα 5-1: Προστατευόμενες περιοχές δικτύων Natura 2000 και Corine με τη θέση του 

έργου (κόκκινο σχήμα) 

Το μεγαλύτερο τμήμα του έργου βρίσκεται εντός περιοχής Natura:  

 

Κερκέτιο Όρος (Κόζιακας)” με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Κωδικός Περιοχής:   GR1440002 

Τύπος:          SCI (2006-09) 

   SAC (2011-03) 

Ημ/νία πρώτης καταγραφής : 1995-04, επικαιρ. 05/2009 

Θεσμικό πλαίσιο: Ν. 3937/29-03-11  

Γεωγραφικό Μήκος:     21,474 

Γεωγραφικό Πλάτος:     39,570 

Μέσο Υψόμετρο (m):     944 

Έκταση (ha):       50.431  

 

“Κορυφές Όρους Κόζιακα” με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. 

Κωδικός Περιοχής:   GR1440006 

Τύπος:          SPA (2002-10) 

Θεσμικό πλαίσιο: KYA 37338/1807/E103/1-09-12 (ΦΕΚ 1495Β)  
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Γεωγραφικό Μήκος:     21,572 

Γεωγραφικό Πλάτος:     39,498 

Έκταση (ha):       19.726,47 

 

5.1.3 Δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις 

Στην περιοχή του έργου υπάρχουν δάση, δασικές εκτάσεις. 

 

5.1.4 Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής ωφέλειας 

Στην περιοχή υπάρχουν δίκτυα ύδρευσης. Αυτά είναι: 

 Υδρομάστευση Κεφαλοπόταμου προς Γοργογύρι 

 Δίκτυο Γοργογύρι προς Δίλοφο 

 Δίκτυο Πρίνος προς Γενέσι. 

 

 

5.1.5 Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 

Στην άμεση περιοχή των έργων δεν υπάρχουν κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι ή μνημεία. 

Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν αρκετοί κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι, όπως 

αναφέρονται στο Κεφάλαιο 8.  

 

5.1.6 Συμπεράσματα 

Οι υφιστάμενες χρήσεις γης, δεν έχουν μεταβληθεί σημαντικά, και είναι κυρίως οικιστικές, 

δασικές και γεωργικές. 

 

5.2 Ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις στην 

περιοχή του έργου 

5.2.1 Προβλέψεις και κατευθύνσεις του Γενικού, των Ειδικών και του οικείου 
Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Το αρχικό Χωροταξικό Σχέδιο της Θεσσαλίας εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 1484/Β/10.10.2003) και 

περιέχει το σύνολο των στόχων, των κατευθύνσεων πολιτικής, των αναπτυξιακών 

προτεραιοτήτων, για τη χωροταξική, πολεοδομική και οικιστική οργάνωση και ανάπτυξη της 

Θεσσαλίας. Πιο πρόσφατα εκπονήθηκε μελέτη αναθεώρησης και εξειδίκευσης του 

Χωροταξικού Σχέδιου Θεσσαλίας (Β1 φάση ΥΠΕΚΑ-Οκτώβριος 2014)  σύμφωνα με το οποίο 

βασικοί πόλοι ανάπτυξης είναι: 
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1. Οι βασικοί αναπτυξιακοί άξονες της Περιφέρειας που περιλαμβάνονται στους κύριους 

άξονες ανάπτυξης του Γενικού ΠΧΣΑΑ είναι οι εξής:  

 Ο Ανατολικός χερσαίος άξονας που αναπτύσσεται κατά μήκος του ΠΑΘΕ και 
περιλαμβάνει το δίπολο Λάρισας – Βόλου  

 Ο άξονας Κεντρικής ενδοχώρας που αναπτύσσεται κατά μήκος της Ε65 και του οδικού 

άξονα Λάρισα – Κοζάνη, και περιλαμβάνει την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα, ενώ 

συνδέεται λειτουργικά με το δίπολο Λάρισας – Βόλου.  

2. Ως δευτερεύοντες αναπτυξιακοί άξονες της Περιφέρειας διακρίνονται ο άξονας Λάρισα – 

Καρδίτσα και ο άξονας Λάρισα – Φάρσαλα, ενώ στο θαλάσσιο χώρο σημαντικός θεωρείται ο 

άξονας σύνδεσης των Σποράδων με το Βόλο. 

Ακόμα στη Θεσσαλία προσδιορίζονται «ευρύτερες ζώνες με ομοιογενή αναπτυξιακά 

χαρακτηριστικά» με βάση την εξής τυπολογία όπως φαίνεται και στο Σχήμα 5-2: 

1. Ευρύτερη Ζώνη εντατικής γεωργίας  

Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει περιοχές γεωργικής γης Α’ προτεραιότητας, κυρίως πεδινές με 

υψηλό ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα. Κτηνοτροφία υπάρχει διάσπαρτη στη 

ζώνη αυτή, κυρίως σταυλισμένη.  

2. Ευρύτερη Ζώνη αγροτικών δραστηριοτήτων  

Η ζώνη περιλαμβάνει περιοχές με λιγότερο πεδινό χαρακτήρα από τη ζώνη 1, και με αυξημένη 

παρουσία κτηνοτροφίας. Ειδικές περιπτώσεις που εντάσσονται σε αυτή τη ζώνη είναι οι 

θαλάσσιες περιοχές ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών. 

3. Ευρύτερη Ζώνη τουρισμού και δεύτερης κατοικίας  

Η ζώνη περιλαμβάνει δύο τμήματα, το νησιώτικο και το ηπειρωτικό και χαρακτηρίζεται από 

αυξημένη παρουσία μαζικού τουρισμού και δεύτερης κατοικίας, με προοπτική περαιτέρω 

ενίσχυσης και με νέες ανταγωνιστικές μορφές. Η ζώνη αυτή αντιστοιχεί στην υπάρχουσα 

κατάσταση και τις υφιστάμενες τάσεις και (ως επιλογή πολιτικής) διατηρεί και ενισχύει το 

χαρακτήρα της.  

4. Ευρύτερη Ζώνη αναπτυσσόμενου ορεινού τουρισμού  

Η ζώνη περιλαμβάνει ορεινές και ημιορεινές περιοχές, περιμετρικά της Θεσσαλίας, με 

αξιόλογο φυσικό περιβάλλον και ήδη υπαρκτές τάσεις ανάπτυξης ορεινού και συναφών 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η ζώνη ενισχύει περαιτέρω το χαρακτήρα στην τρέχουσα 

δεκαετία, με υποστήριξη μέσω πολιτικών της διεύρυνσής της. Υπάρχει δυνητική 

διαπεριφερειακή συνέχεια, προς νότια-νοτιοδυτικά (Ευρυτανία, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας)  

5. Ευρύτερη Ζώνη ανάπτυξης Βιομηχανίας  

Η ζώνη αυτή διαφέρει από τις προηγούμενες κατά το ότι επικαλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος 

της με άλλες ζώνες. Αποτελείται από δύο τμήματα η σύνδεση των οποίων δεν υπάρχει ακόμα 

αν και διακρίνονται στοιχειωδώς αντίστοιχες τάσεις. 

6. Ευρύτερη Ζώνη ΑΠΕ  

Η ζώνη αυτή επίσης επικαλύπτεται με άλλες ζώνες, και έχει πιο σύνθετο γεωγραφικό 

χαρακτήρα. Περιλαμβάνει μια ευρεία ζώνη αιολικού δυναμικού και ταυτόχρονα με 

δυνατότητα χωροθέτησης μικρών υδροηλεκτρικών έργων, στη δυτική Θεσσαλία, με 
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γεωγραφική συνέχεια προς τις όμορες Περιφέρειες. Επίσης περιλαμβάνει μικρότερες περιοχές 

αιολικού δυναμικού στην ορεινή περιμετρική ζώνη της Περιφέρειας και συγκεκριμένα στο 

νότιο Όλυμπο, την Όσσα, το νότιο Πήλιο και την Όρθρυ. 

 

 

Σχήμα 5-2: Προτεινόμενες αναπτυξιακές ζώνες Θεσσαλίας 

 

Υφιστάμενο Δίκτυο Φυσικών Πόρων  

Το υφιστάμενο δίκτυο φυσικών πόρων συνίσταται από τις θεσμοθετημένες περιοχές για την 

προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, και 

περιλαμβάνουν συνοπτικά:  

1. Περιοχές Προστασίας της Φύσης: Εντοπίζονται επτά (7) Περιοχές Προστασίας της Φύσης 

που περιλαμβάνονται μέσα στα όρια του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Βορείων Σποράδων και 

δύο (2) Περιοχές Προστασίας της Φύσης που περιλαμβάνονται μέσα στα όρια του Εθνικού 

Πάρκου Τζουμέρκων.  

2. Φυσικά Πάρκα: Εντοπίζονται ο Εθνικός Δρυμός Ολύμπου, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο 

Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων - Περιστερίου και χαράδρας 

Αράχθου και το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου. Τονίζεται όμως ότι μόνο ένα μικρό τμήμα των 

τελευταίων δυο Πάρκων είναι εντός της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Επίσης επίκειται η 

ολοκλήρωση της διαδικασίας για την ένταξη στην κατηγορία αυτή της ευρύτερης περιοχής της 

Κάρλας και του Ολύμπου.  



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «"ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΜΑ 

«ΚΕΦΑΛΟΠΟΤΑΜΟ» ΓΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ, ΔΙΛΟΦΟ, ΠΡΙΝΟΣ, ΓΕΝΕΣΙ»   

Ελευθέριος Ζερβός | ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ 

ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

30 

 

3. Περιοχές Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών και ειδικότερα Ζώνες Ειδικής Προστασίας, 

Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, Καταφύγια Άγριας Ζωής : Εντοπίζονται 20 περιοχές ΕΖΔ, 21 

περιοχές ΖΕΠ και 62 περιοχές ΚΑΖ. Σημειώνεται ότι αναφέρονται τόσο οι περιοχές που 

βρίσκονται εξ ολοκλήρου μέσα στα γεωγραφικά όρια της Θεσσαλίας όσο και αυτές που μόνο 

τμήμα τους περιλαμβάνεται στη Θεσσαλία.  

4. Προστατευόμενα Τοπία και Στοιχεία Τοπίου ή Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί: 

Εντοπίζoνται 7 Αισθητικά Δάση, 2 Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης, 13 ΤΙΦΚ και 10 

Οικότοποι Προτεραιότητας του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.  

5. Μικροί νησιωτικοί υγρότοποι: Οι προστατευόμενοι παράκτιοι νησιωτικοί υγρότοποι της 

Θεσσαλίας είναι συνολικά δέκα (10) στις νήσους Αλόννησο, Κυρά Παναγιά, Ψαθούρα, 

Σκιάθο, Τσουγκριά και στη Σκόπελο.  

Ακόμα για τις λειτουργίες της πόλης των Τρικάλων προβλέπονται :  

 Αστικό κέντρο  

 Διοικητικό κέντρο: Έδρα Περιφερειακής Ενότητας  

 Κέντρο υπηρεσιών προς την αγροτική παραγωγή, με έμφαση στη Ζωική και Δασική.  

 Κέντρο Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων (ιδιαίτερα γαλακτοκομικών – 
τυροκομικών)  

 Συγκοινωνιακός κόμβος  

 Εμπορική δραστηριότητα  

 Τουρισμός εθνικής και διεθνούς εμβέλειας (Πίνδος – Μετέωρα). 

Τέλος, αναφορικά με την Διοικητική-Αναπτυξιακή Ενότητα ευρύτερης περιοχής Τρικάλων 

προβλέπονται : 

Η ενότητα περιλαμβάνει τους Καλλικράτειους Δήμους Τρικάλων, Καλαμπάκας, Φαρκαδώνας 

και Πύλης. Έχει πολυλειτουργικό χαρακτήρα, με τμήματά της να ανήκουν στις Ευρύτερες 

Ζώνες εντατικής γεωργίας (1), αγροτικών δραστηριοτήτων (2) και τουρισμού (3,4). Η 

παρουσία ενός αστικού κέντρου όπως τα Τρίκαλα συμβάλλει στην ολοκλήρωση της ενότητας, 

και της παρέχει σχετικά αναπτυγμένες τριτογενείς υπηρεσίες που μερικώς έχουν εμβέλεια και 

εκτός της ενότητας. Η ύπαρξη των Μετεώρων, τουριστικού πόλου διεθνούς εμβέλειας 

αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της ενότητας, ενώ η διέλευση του νέου οδικού 

άξονα Ε65 αποτελεί στοιχείο που δυνητικά αλλά όχι αυτόματα μπορεί να αξιοποιηθεί 

αναπτυξιακά, και επίσης να απεγκλωβίσει την ενότητα προς τις όμορες περιφέρειες (Ήπειρο, 

Δυτική Μακεδονία, Στερεά). 

 

5.2.2 Θεσμικό καθεστώς σύμφωνα με εγκεκριμένα σχέδια 

Για την πόλη των Τρικάλων υπάρχει από το 1985 εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, 

το οποίο πρόσφατα αναθεωρήθηκε με το ΦΕΚ 148/03-07-2015 που αφορά στην 

«Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Τρικάλων, στην Πολ. Ενότητα 

VIII, VII, XI συνοικίας «Κεραμαργιά − Αλώνια Μπάρας», με μετατόπιση των Ρυμοτομικών 

Γραμμών στο Ο.Τ. 416, στη διασταύρωση των οδών Αχιλλέως και Τσακάλωφ. 
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5.2.3 Ειδικά σχέδια διαχείρισης 

Για την ευρύτερη περιοχή μελέτης εφαρμόζεται Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων σε 

επίπεδο Περιφέρειας (ΠΕΣΔΑ) καθώς και Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής για το 

Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας με κωδική ονομασία ΥΔ08. Το ΣΔΛΑΠ για την άμεση 

περιοχή του έργου αναλύεται στο Κεφ. 8.13 ενώ σύμφωνα με αυτό θεσμοθετούνται οι 

ακόλουθες προστατευόμενες περιοχές. 

Ορισμός προστατευόμενων περιοχών 

 Σχετικά με τα υδατικά αποθέματα, θεσμοθετείται Μητρώο των Προστατευόμενων 
Περιοχών, το οποίο για την περιοχή μελέτης περιλαμβάνει: 

 Το ΥΥΣ Κόζιακα που περιλαμβάνει τον ορεινό όγκο του Κόζιακα χαρακτηρίζεται 

ως προστατευόμενο λόγω ότι αυτό υδροδοτεί το Δήμο Τρικκαίων, Καλαμπάκας, 

Πύλης και Μουζακίου   

 Συστήματα επιφανειακών υδάτων τα οποία παρέχουν άνω των 100m3/ημ κατά μέσο 

όρο πόσιμου ύδατος υπόκεινται σε πρόσθετη παρακολούθηση ως προς τις ουσίες 

προτεραιότητας, καθώς και για τις ουσίες που διοχετεύονται σε αυτά και μπορεί να 

έχουν επιπτώσεις στην κατάσταση του υδατικού συστήματος.  

 Ορισμός ευπρόσβλητων περιοχών εντός προστατευόμενων 

Δεν έχουν χαρακτηριστεί τέτοιες περιοχές στην ανάντη λεκάνη του ποτ. Πηνειού. 

 Πρόληψη δημιουργίας ρυπαντικών φορτίων στους υδάτινους αποδέκτες. 

Ολοκλήρωση των δικτύων αποχέτευσης όλων των οικισμών, κατάργηση των βόθρων και 

κατασκευή Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων σε όλες τις περιοχές με 

ι.π.2000<ιπ<10.000 κατοίκων σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΕ.  

 

5.2.4 Οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων 

Δεν υπάρχουν οργανωμένοι υποδοχείς βιομηχανικής, βιοτεχνικής και επιχειρηματικής 

δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή του έργου.  

  

5.2.5 Τροποποιήσεις σε θεσμοθετημένες κανονιστικές διατάξεις που 
σχετίζονται με τη λειτουργία του έργου 

Οι ισχύουσες διατάξεις που σχετίζονται με τη λειτουργία του έργου είναι οι ακόλουθες: 

Ο Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280Α/9-12-2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων –

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 

23ης Οκτωβρίου 2000», όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του 

Ν.3481/06 (ΦΕΚ 162Α/2-8-2006) «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό 

Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες 

διατάξεις». 
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6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 

6.1 Αναλυτική περιγραφή του έργου  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Ο οικισμός του Πρίνου υδρεύεται σήμερα από γεώτρηση στην πεδινή ζώνη κατάντη του 

οικισμού με τοπικό αγωγό ο οποίος υδροδοτεί την κεντρική δεξαμενή του οικισμού αγωγό 

μήκους περίπου 500m και διατομής Φ140. Από τη δεξαμενή του Πρίνου με αντλητικό 

συγκρότημα υδροδοτείται η δεξαμενή στο Γενέσι με μεταλλικό αγωγό Φ100, με 20m3/h. Η 

υδροδότηση αυτή γίνεται μόνο τους θερινούς μήνες όταν δεν επαρκή η υδροδότηση του 

οικισμού από τις ανάντη πηγές. Το πρόβλημα με την υδροδότηση από τη γεώτρηση είναι η 

μειωμένη ποιότητα του νερού λόγω της παρουσίας νιτρικών και λοιπών αλάτων. 

Ετσι αποφασίστηκε η εναλλακτική υδροδότηση των δύο οικισμών από την πηγή 

Κεφαλοπόταμο με βάση υφιστάμενο έργο υδροληψίας που έχει κατασκευαστεί στην κοίτη του 

ρέματος. Η υδροληψία αυτή ήδη υδροδοτεί το Γοργογύρι και τον κατάντη οικισμό Δίλοφο, 

ενώ η πηγή εμφανίζει επάρκεια νερού για κάλυψη και των δύο άλλων οικισμών. Για τη 

μεταφορά νερού σύμφωνα με τη μελέτη που έχει εκπονήσει η ΔΕΥΑΤ, απαιτούνται οι εξής 

τεχνικές εργασίες: 

 Κατασκευή νέου υπογείου αγωγού ύδρευσης μήκους 5.940 m διατομής Φ140 από την 
υδροληψία του Κεφαλοπόταμου προς το δίκτυο του Πρίνου   

 Υδραυλικές συσκευές του δικτύου. 

Ο γενικός σχεδιασμός των προτεινομένων έργων έχει γίνει με στόχο την πλήρη ικανοποίηση των 

ανωτέρω αναγκών για την προσεχή 40-ετία.  

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 

Το έργο που προτείνει η ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ αφορά την κατασκευή αγωγού μήκους βαρύτητας 

μήκους 5.940 m περίπου, από την υδροληψία του Κεφαλοπόταμου προς τον οικισμό του 

Πρίνου και συγκεκριμένα στον αγωγό υδροληψίας από τη γεώτρηση που οδηγεί στην 

δεξαμενή του οικισμού.   

Οι υφιστάμενοι αγωγοί ύδρευσης είναι : 

 Υδροληψία- Δεξαμενή Γοργογυρίου PVC Φ140 μήκους 640m 

 Υδροληψία- Δεξαμενή Διλόφου PVC Φ63 μήκους 640m +3.930m 

 Γεώτρηση - Δεξαμενή Πρίνου PVC Φ140 μήκους 500 m 

 Δεξαμενή Πρίνου  - Δεξαμενή Γενέσι χάλυβα Φ100 μήκους 3.370m 

Συντεταγμένες υδραγωγείου (κατά ΕΓΣΑ ‘87) 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Χ Υ Η (υψομ.) Όγκος (m3) 
Μέγεθος αγωγού 

προς Δεξαμενές 

Πηγή Κεφαλόβρυσο 291226 4380430 375   

Έναρξη νέου αγωγού 291259 4380430 374   

Μέση νέου αγωγού 293948 4380449    

Τέλος νέου αγωγού 294721 4382337    

Δεξαμενή Γοργογυρίου 291785 4380424 308 140 Φ140 

Δεξαμενή Πρίνου 294402 4382335 169 180 Φ140 

Δεξαμενή Γενέσι 292341 4383494 370 113 Φ100 

Δεξαμενή Δίλοφο 294407 4378399 161 60 Φ63 

Έναρξη αγωγού προς Δίλοφο 293466 4380410    

Μέση αγωγού προς Δίλοφο 294389 4379469    

Τέλος αγωγού προς Δίλοφο 294407 4378399    

Έναρξη αγωγού προς Γενέσι 294721 4382337    

Μέση αγωγού προς Γενέσι 293637 4383524    

Τέλος αγωγού προς Γενέσι 292341 4383494    

Πίνακας 6-1 Συντεταγμένες υδραγωγείων  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ 

Η υδρομάστευση προς δεξαμενή Γοργογυρίου βρίσκεται στα δυτικά του οικισμού και ο 

αγωγός οδεύει ανάντη του ρέματος (βόρεια). Η παροχή του ρέματος  σύμφωνα με την επιτόπια 

παρατήρηση το Δεκέμβριο του 2019 ξεπερνά τα 1000m3/h νερού από τα ανάντη. Η υφιστάμενη 

υδρομάστευση γίνεται με αγωγό Φ140 προς Γοργογύρι. Ο νέος αγωγός προς Πρίνο θα είναι 

Φ140. Η υδροληψία γίνεται 50 m ανάντη εντός της κοίτης του ρέματος και η υφιστάμενη και 

νέα υδρομάστευση εμφαίνονται στην επισυναπτόμενη φωτογραφία στο Παράρτημα. 

 

ΣΗΜΕΙΑ 
Αποστάσεις/ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ (m) 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΟΥ 

Υδρομάστευση -  Δεξ.Γοργογύρι 640 PE DN140/16atm 
hυδρομ=  374m     -       hδεξ = 305m -69   

Δεξ.Γοργογύρι - Σημείο Α 910 PE DN140/16atm 
hδεξ=  305m     -       hA = 235m -70   

Σημείο Α - Πιεζοθραυστικό φρεάτιο 280 PE DN140/20atm 
hΑ=  235m     -       hφρ = 205m -30   

Πιεζοθραυστικό φρεάτιο -Σημείο Β 2670 PE DN140/16atm 
hφρ=  205m     -       hΒ = 128m -77   

Σημείο Β - Σημείο σύνδ. με υφισταμ. δίκτυο 1440 PE DN140/16atm 
hΒ=  128m     -       hσημ.συνδ.υφιστ. = 144m 16   

Σημείο σύνδ. με υφισταμ. δίκτυο - Δεξαμ. Πρίνου 310 ΥΦΙΣΤAΜΕΝΟΣ 
PVC  DN140 hσημ.συνδ.υφιστ.=  144m     -       hA = 169m 25 
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ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 5940  

Πίνακας 6-2 Τμήματα του νέου δικτύου 

 

6.2 Αναλυτική περιγραφή κύριων, βοηθητικών και υποστηρικτικών 
/συνοδών εγκαταστάσεων και έργων 

Το παρόν Έργο αφορά στην «Υδροληψία από Κεφαλοπόταμο για την συμπληρωματική 

υδροδότηση του οικισμού Πρίνου μέσω νέου αγωγού μεταφοράς και την ενίσχυση της 

υδροδότησης  του οικισμού Γενέσι». Ακόμα η υδροληψία από το Κεφαλοπόταμο υδροδοτεί 

μέσω υφιστάμενου υδραγωγείου τον οικισμό Γοργογύρι και τον παρακείμενο οικισμό Δίλοφο. 

Το νέο έργο αποσκοπεί στην εναλλακτική υδροδότηση του οικισμού Πρίνου και την 

συμπληρωματική υδροδότηση του Γενεσίου κατά το θέρος από πηγαία νερά του Κεφαπόταμου 

που μπορεί να εξασφαλίσει επάρκεια νερού για όλους τους παραπάνω οικισμούς και καθόλη 

την περίοδο του έτους. 

Ετσι το νέο υδραγωγείο έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά : 

 το νέο υδραγωγείο του Πρίνου σχεδιάζεται για δυναμικότητα που καλύπτει τις 
μελλοντικές ανάγκες νερού των οικισμών Πρίνου και Γενεσίου (της 40-ετίας) και για 

τον μέγιστο εκτιμώμενο πληθυσμό (αιχμής), δηλαδή για μέγιστη παροχή 25 m3/ώρα, 

 την υδροληψία από το Κεφαλοπόταμο από υπάρχουσα αναμονή του έργου υδροληψίας, 
όπου το νερό μεταφέρεται με αγωγό προς το Γοργογύρι μέσω αγροτικής οδού και στη 

συνέχεια κατά μήκος δημοτικής οδού προς τον οικισμό του Πρίνου για να καταλήξει 

στη δεξαμενή του οικισμού μέσω του αγωγού υδροληψίας από τοπική γεώτρηση.   

 Από τη δεξαμενή του Πρίνου υπάρχει αγωγός μεταφοράς νερού προς τη δεξαμενή στο 

Γενέσι μέσω πιεστικού αντλιοστασίου δυναμικότητας 20 m3/ώρα. 

 Η όδευση του νέου αγωγού γίνεται στο αρχικό τμήμα από τις πηγές μέχρι την έξοδο 
από τον οικισμό Γοργογυρίου εντός προστατευόμενης περιοχής Natura όπου στο 

μεγαλύτερο μέρος είναι εκτός κύριας οδού (μονοπάτι, αγροτική οδός) και στο 

τελευταίο τμήμα μέσω δημοτικής οδού.  

 Η δεξαμενή του οικισμού Πρίνου έχει χωρητικότητα 180 m3 και βρίσκεται σε 
υψόμετρο εδάφους 169m, ενώ του οικισμού Γενέσι έχει χωρητικότητα 113 m3 σε 

υψόμετρο περίπου 370m. 

 

6.3 Τεχνική περιγραφή των κτιριακών έργων – μηχανολογικών  
εγκαταστάσεων  

 

6.3.1 Λοιπές Εγκαταστάσεις, κτιριακά και υποδομές  

Στο χώρο του δεξαμενών δεν υπάρχουν κτιριακές ή λοιπές υποδομές. 

Υπάρχει αντλιοστάσιο δίπλα στη δεξαμενή Πρίνου. 
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6.3.2 Συνδέσεις με οδικό δίκτυο και δίκτυα υποδομών 

Το νέο και το υφιστάμενο δίκτυο αγωγών ύδρευσης χωροθετείται παράλληλα των 

υφιστάμενων οδών. Δεν θα επηρεαστούν τα υπάρχοντα δίκτυα υποδομών. 

 

6.3.3 Χώροι στάθμευσης 

Στις θέσεις δεξαμενών υπάρχει θέση στάθμευσης των τεχνικών που θα επισκέπτονται για 

μετρήσεις, έλεγχο και συντήρηση αυτών. 

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των οχημάτων είναι περιορισμένος.  

 

6.3.4 Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη 

Από τη δεξαμενή του Πρίνου υπάρχει αγωγός μεταφοράς νερού προς τη δεξαμενή στο Γενέσι 

μέσω πιεστικού αντλιοστασίου δυναμικότητας 20 m3/h. 

Δεν έχει εκπονηθεί Η/Μ μελέτη για το παρόν έργο. 

 

6.3.5 Συνολική εκτίμηση της επιφάνειας του εδάφους που καταλαμβάνεται, 
καθώς και κατανομή της κατάληψης ανά επιμέρους έργο ή χρήση 

Η επιφάνεια κατάληψης με βάση το συνολικό αγωγό και το πλάτος 0,60m, είναι 3564m2. 

 

ΣΗΜΕΙΑ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ / ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ (m) 
Επιφάνεια εδάφους 

(m2) 

Υδρομάστευση -  Δεξ.Γοργογύρι 640 384 

hυδρομ=  374m     -       hδεξ = 305m -69  

Δεξ.Γοργογύρι - Σημείο Α 910 546 

hδεξ=  305m     -       hA = 235m -70  

Σημείο Α - Πιεζοθραυστικό φρεάτιο 280 168 

hΑ=  235m     -       hφρ = 205m -30  

Πιεζοθραυστικό φρεάτιο -Σημείο Β 2670 1602 

hφρ=  205m     -       hΒ = 128m -77  

Σημείο Β - Σημείο σύνδ. με 
υφισταμ.δίκτυο 

1440 864 

hΒ=  128m     -       hσημ.συνδ.υφιστ. = 144m 16  

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 5940 3564 
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6.4 Φάση κατασκευής  

 

6.4.1  Προγραμματισμός και χρονοδιάγραμμα επιμέρους εργασιών και σταδίων 
κατασκευής   

Το έργο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 6 μηνών από την έναρξή του.  

 

6.4.2  Τεχνικά έργα του βασικού έργου  

Η κατασκευή του νέου αγωγού ύδρευσης θα γίνει με σωλήνα από πολυαιθυλένιο διατομής 

Φ140mm ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 για μήκος 5.940m και ονομαστικής πίεσης 16-20 Ατμ  

Για την υλοποίηση του έργου θα απαιτηθούν επιπλέον και οι ακόλουθες εργασίες: 

 Προσωρινές μετατοπίσεις ή αναρτήσεις σωληνώσεων, καλωδίων ή άλλων στοιχείων 
των δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) υπογείων, υπέργειων ή 

εναερίων. 

 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βάθος 1,20m. 

 Απομάκρυνση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής 

 Τοποθέτηση και σύνδεση αγωγών 

 Εγκιβωτισμός αγωγών σε άμμο και επίχωση σκαμμάτων με θραυστό υλικό 3Α 

 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων όπου υπάρχουν. 

 

Ισοδύναμο μήκος αγωγού  SL  

Σύμφωνα την (γ) Υ.Α. ως ισοδύναμο μήκος αγωγού εσωτερικής (καθαρής) διατομής S<0,05 

m2 λαμβάνεται το πραγματικό μήκος του επί το λόγο S/0,05, όπου ως S λαμβάνεται η 

αδιάστατη τιμή της διατομής σε m2 και πολλαπλασιάζεται επί 2 για τμήματα αγωγών εκτός 

δρόμου και διπλασιάζεται για περιοχές Natura. Ο νέος αγωγός αποτελείται από τμήμα εκτός  

δρόμου (μονοπάτι) και εντός περιοχής Natura σε μήκος 1.680 m διατομής Φ140, τμήμα εντός 

δημοτικού δρόμου και εντός περιοχής Natura σε μήκος 820 m Φ140 μέχρι την έξοδο του 

οικισμού Γοργογύρι και τέλος τμήμα κατά μήκος δημοτικής οδού και εκτός περιοχής Natura 

μέχρι το πέρας στον οικισμό του Πρίνου. Επομένως το ισοδύναμο μήκος των νέων αγωγών 

του δικτύου υπολογίζεται κατωτέρω. 

ΦΕΚ: 2036/25-7-2014 όπως τροποποιήθηκε 

 

           
ΕΝΤΟΣ 

NATURA 

 Υλικό 

Εξωτερική 

Διάμετρος 

(1) 

Εσωτερική 

διάμετρος 

(χιλ) 

(2)=0,82x(1) 

Διατομή (S 

σε τ.μ.) 

(3)=πx(2)2/4 

Λόγος 

S/0,05 

(4)=(3)/0,05 

Πραγματικό 

μήκος μ 

(5) 

Συντ. 

Ισοδύναμο 

μήκος, μ 

(6)=(4)x(5) 

PE 140 114,8 0,0103 0,2069 640 4 529,69 
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PE 140 114,8 0,0103 0,2069 1040 4 860,75 

PE 140 114,8 0,0103 0,2069 820 2 339,33 

PE 140 114,8 0,0103 0,2069 3440 1 711,77 

    Σύνολο SL     5940   2.441,55 

Πίνακας 6-2 Στοιχεία νέου αγωγού 

 

Υλικό και διάμετροι αγωγών 

Σαν υλικό όλων των νέων αγωγών επιλέγεται το πολυαιθυλένιο (HDPE) υψηλής πυκνότητας 

3ης γενιάς, σειράς PE 100, κατάλληλο για πόσιμο νερό κατά το ΕΝ 12201/2003. Επιλέγεται 

το PE γιατί είναι ελαφρύ και ανθεκτικό σε σχέση με τους χαλυβδοσωλήνες και τους αμιαντο-

τσιμεντοσωλήνες, δεν διαβρώνεται από άλατα και αντέχει καλύτερα από το PVC στις χαμηλές 

θερμοκρασίες και σε συνθήκες υπόγειων νερών, ενώ παρουσιάζει μικρότερες απώλειες τριβής 

και έχει καλλίτερη συμπεριφορά σε θραύση σε σχέση με το PVC.  

Ακόμα, η τοποθέτηση σωλήνων HDPE μικρών διατομών (μέχρι Φ125) σε κουλούρες μήκους 

100 m διευκολύνει σημαντικά την κατασκευή και μειώνει το κόστος και χρόνο εργασίας. H 

αντοχή των σωλήνων σε υδραυλική πίεση λειτουργίας θα είναι κατά τμήματα 16-20 Αtm, 

ανάλογα με τις προβλεπόμενες πιέσεις λειτουργίας που θεωρείται υπερεπαρκής σε σχέση με 

τις μέγιστες πιέσεις λειτουργίας του δικτύου. Η σύνδεση των σωλήνων μεταξύ τους και με τα 

ειδικά τεμάχια των κόμβων θα γίνεται με ηλεκτρομούφες για μικρές διατομές με χρήση του 

κατάλληλου κατά περίπτωση εξοπλισμού.  

Το συνολικό μήκος των νέων αγωγών του υδραγωγείου ανέρχεται σε 5.940 m, διατομής Φ140 

και ονομαστικής πίεσης 16-20 Ατμ.  

 

Θέση και βάθος αγωγών 

Ο αγωγός μεταφοράς θα τοποθετηθεί κατά προτίμηση στην εσωτερική άκρη του 

οδοστρώματος για δημοτικούς δρόμους, ενώ σε αγροτικούς δρόμους ή απλές προσβάσεις, ο 

αγωγός θα τοποθετηθεί περί το μέσον της οδού ή σε άλλη κατάλληλη θέση ανάλογα με τις 

θέσεις άλλων υπόγειων δικτύων.  Στα σημεία όπου υπάρχει τεχνικό ή διάβαση του αγωγού θα 

γίνει από το υφιστάμενο τεχνικό και θα αγκυρωθεί κατάλληλα από αυτό με εξωτερική 

θωράκιση από μεταλλικό σωλήνα για  την προστασία του. 

Το ελάχιστο βάθος τοποθέτησης των αγωγών από τον άξονα αυτών μέχρι την επιφάνεια του 

δρόμου θα είναι 0,90 m για δρόμους μικρής κυκλοφορίας και αγροτικούς δρόμους και βάθος 

τουλάχιστον 1,00 m για δρόμους σημαντικής κυκλοφορίας ώστε να προστατεύονται από τα 

κινητά φορτία και τις θερμοκρασιακές μεταβολές. 

 

Ειδικά τεμάχια αγωγών 

Οι κόμβοι του δικτύου θα διαμορφωθούν με χρήση ειδικών τεμαχίων (καμπύλες, ταυ, σταυροί, 

συστολές, γωνίες, κλπ.) από PE. Οι ενώσεις των αγωγών μεταξύ τους και με τα ειδικά τεμάχια 

θα γίνουν με μετωπική συγκόλληση ή με ηλεκτρομούφες με τη χρήση κατάλληλου 
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εξοπλισμού. Τα ειδικά τεμάχια θα είναι κατάλληλα για αγωγούς πολυαιθυλενίου ονομαστικής 

πίεσης αντίστοιχης με αυτή του αγωγού. 

Επίσης, η τοποθέτηση δικλείδων ή άλλων υδραυλικών εξαρτημάτων επί των αγωγών θα 

γίνεται με χυτοσιδηρά τεμάχια κατάλληλα για φλαντζωτή σύνδεση με τους αγωγούς και τις 

φλάντζες των υδραυλικών εξαρτημάτων. Τα ειδικά τεμάχια θα δοκιμαστούν σε εσωτερική 

υδραυλική πίεση 1,50 φορές την ονομαστική πίεση λειτουργίας τους. 

 

Αγκύρωση αγωγών 

Tα σημεία όπου υπάρχει αλλαγή κατεύθυνσης οριζοντιογραφικά ή στη μηκοτομή καθώς και 

οι θέσεις κόμβων του δικτύου (γωνίες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ), πρέπει απαραιτήτως να 

αγκυρωθούν (αντιστηριχτούν) κατάλληλα, ώστε να αποτραπεί η μετατόπιση του αγωγού με 

κίνδυνο αποσύνδεσης αυτών. H αντιστήριξη θα γίνει με την διαμόρφωση σωμάτων αγκύρωσης 

από άοπλο σκυρόδεμα C16/20, που θα στηρίζει τον αγωγό πλευρικά, στα τοιχώματα των 

φρεατίων ή σε απόλυτα αδιατάρακτο έδαφος. 

Kαθόσον η απαιτούμενη επιφάνεια αντιστήριξης ενός αγωγού είναι ανάλογη της διατομής 

αυτού και αντιστρόφως ανάλογη της επιτρεπόμενης φόρτισης του εδάφους, αντιστήριξη 

απαιτείται κυρίως στους κύριους αγωγούς του δικτύου. Mεγαλύτερη αντιστήριξη απαιτούν οι 

γωνίες (καμπύλες) 90° και ακολουθούν τα πώματα και τα ταυ, οι συστολές, οι καμπύλες 45°, 

30° κλπ.  

Θα χρησιμοποιηθούν δύο τύποι αντιστηρίξεων. Οι τριγωνικού τύπου αντιστηρίξεις θα 

εφαρμοστούν κυρίως σε οριζοντιογραφικές καμπύλες του αγωγού και σε αντιστηρίξεις 

κόμβων τύπου ταυ, ενώ οι τύπου δακτυλίου που περιβάλλουν τον αγωγό θα εφαρμοστούν σε 

συστολές και σε αλλαγές της μηκοτομής. 

  

Ορύγματα αγωγών 

Το βάθος του ορύγματος του αγωγού θα είναι τουλάχιστον 1,20 m από την επιφάνεια του 

εδάφους (ερυθρά οδού) για δρόμους κυκλοφορίας και μικρότερο σε μη βατούς δρόμους 

(μονοπάτια). Το βάθος αυτό είναι επαρκές για μία αποδεκτή παραμόρφωση του σωλήνα 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών. Το πλάτος του ορύγματος για λόγους 

πρακτικής θα είναι τουλάχιστον ίσο με 0,60 m για αγωγό διατομής Φ140. 

Τα ορύγματα θα κατασκευαστούν με κατακόρυφα πρανή και εν γένει δεν θα απαιτηθούν 

αντιστηρίξεις λόγω τους μικρού βάθους. Αντλήσεις νερών επίσης δεν θα απαιτηθούν λόγω του 

μικρού βάθους των εκσκαφών και του μεγάλου βάθους των υπόγειων νερών. Οι εκσκαφές 

μπορούν να εκτελεστούν στο μεγαλύτερο μέρος της όδευσης με χρήση συνήθων μηχανικών 

μέσων, ενώ εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί και περιορισμένη χρήση υδραυλικής σφύρας στα 

υψηλότερα σημεία της όδευσης (αρχή και πέρας έργων) λόγω εμφάνισης τοπικά βραχώδους 

εδάφους. 

  

Εγκιβωτισμός-επίχωση ορύγματος  

Στον πυθμένα του ορύγματος θα διαστρωθεί αρχικά άμμος πάχους 10 cm και στη συνέχεια οι 

αγωγοί θα εγκιβωτιστούν μέχρι 30 cm πάνω από το εξωρράχιο τους με άμμο με συνεχή 

τύπανση και άνωθεν θα διαστρωθεί ταινία σήμανσης του δικτύου γαλάζιου χρώματος. Η 

επίχωση των ορυγμάτων θα γίνει με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών σε αγροτικούς δρόμους 
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ή μονοπάτια και με θραυστό (αμμοχαλικώδες) υλικό λατομείου κατά μήκος 

ασφαλτοστρωμένων δρόμων μέχρι το βάθος των 0,25-0,30 m από την τελική επιφάνεια 

διαμόρφωσης των οδών. Ο εγκιβωτισμός των αγωγών και η επίχωση του ορύγματος θα γίνουν 

κατά στρώσεις πάχους 25 cm με συνεχή διαβροχή και συμπύκνωση σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές. 

 

Υδραυλικές συσκευές του δικτύου 

α. Δικλείδες 

Δικλείδες τοποθετούνται σε θέσεις διακλάδωσης αγωγών ή και σε ενδιάμεσες θέσεις μεγάλου 

μήκους αγωγών, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα απομόνωσης μικρών τμημάτων του 

δικτύου για  τυχόν επισκευές ή συντήρηση αυτού, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία του 

υπολοίπου δικτύου και κυρίως χωρίς να αποκόπτεται η τροφοδοσία μεγάλων τμημάτων αυτού, 

γεγονός που προκαλεί όχληση στους καταναλωτές. 

Όλες οι δικλείδες του δικτύου θα είναι χυτοσιδηρές, συρταρωτές, ελαστικής έμφραξης, πίεσης 

16Ατμ, τοποθετημένες εντός του εδάφους και ο χειρισμός τους θα γίνεται με χυτοσιδηρά 

βανοθυρίδα φρεατίου που θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα Σχέδια. Οι δικλείδες και λοιπά 

υδραυλικά εξαρτήματα θα ενώνονται με τους αγωγούς με φλάντζες, για να είναι εύκολη η 

αφαίρεσή τους. Οι δικλείδες που θα τοποθετηθούν σε κάθε αγωγό θα είναι της αυτής (ή 

παραπλήσιας) διαμέτρου με την εσωτερική διάμετρο του αγωγού. Για δικλείδες διατομής 

DN80 και άνω θα τοποθετηθούν και χαλύβδινες εξαρμώσεις για την ευκολότερη αφαίρεσή 

τους. 

β. Αερεξαγωγοί 

Η τοποθέτηση αερεξαγωγών (βαλβίδων εξαερισμού) είναι αναγκαία σε ορισμένα τοπικά 

υψηλά σημεία της όδευσης των αγωγών με βάση την μορφολογία του εδάφους προκειμένου 

να μπορεί να εξέρχεται ο εγκλωβισμένος αέρας.  

Πιο συγκεκριμένα, αερεξαγωγοί θα τοποθετηθούν σε τοπικά ψηλά σημεία της όδευσης των 

αγωγών όπου υπάρχει κίνδυνος συγκέντρωσης αέρα ή ανά αποστάσεις 800m. Οι αερεξαγωγοί 

θα είναι διπλής ενέργειας (εισαγωγής –εξαγωγής αέρα), παλινδρομικού τύπου, ονομαστικής 

πίεσης 16 Ατμ και διατομής Φ50 με δικλείδα απομόνωσης και θα τοποθετηθούν εντός 

φρεατίου. 

γ. Εκκένωση του δικτύου 

Για το περιοδικό ξέπλυμα του αγωγού μεταφοράς και για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, 

προβλέπεται η τοποθέτηση εκκενωτών σε χαρακτηριστικά χαμηλά σημεία των αγωγών όπου 

αυτοί εκκενώνονται με βαρύτητα. Οι εκκενώσεις θα αποτελούνται από τεμάχιο εκκένωσης με 

δικλείδα Φ50 εντός φρεατίου και τα νερά θα οδηγούνται με προέκταση πλαστικού σωλήνα 

Φ90 ή σε παρακείμενο ρέμα ή τάφρο.  

  

Φρεάτια  αγωγών 

Τα φρεάτια επίσκεψης θα κατασκευασθούν από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 με 

σιδηροπλισμό ή δομικό πλέγμα S500. Οι εσωτερικές τους επιφάνειες θα καλυφθούν με 

τσιμεντοκονία. Θα φέρουν ανθρωποθυρίδα καθαρού ανοίγματος 55x55 cm ή κυκλική 

διαμέτρου 60cm και βαθμίδες καθόδου στο φρεάτιο. Το κάλυμμα του φρεατίου θα είναι 

αρθρωτό, από ελατό χυτοσίδηρο. Στα φρεάτια όπου θα τοποθετηθούν συσκευές και 
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εξαρτήματα σημαντικού μεγέθους, προβλέπεται ότι τμήμα της πλάκας κάλυψης θα είναι 

αφαιρετό. Όταν το φρεάτιο τοποθετείται κάτω από κυκλοφορούμενη επιφάνεια, το αφαιρετό 

τμήμα θα καλύπτεται με την τελική στρώση του οδοστρώματος, και ο Εργολάβος θα 

επισημάνει σε σχέδια την ακριβή θέση του καλύμματος αυτού για μελλοντική χρήση από τον 

Κύριο του Έργου. Τα φρεάτια θα εδράζονται σε στρώση άοπλου σκυροδέματος κατηγορίας C 

12/15, πάχους 10 cm. Η μορφή του φρεατίου που θα χρησιμοποιηθεί φαίνεται στα σχέδια της 

μελέτης. 

Τα φρεάτια του αγωγού θα είναι ορθογωνικής κάτοψης εσωτ. διαστάσεων τουλάχιστον  

1,20x1,20 m (φρεάτια Α/Ξ και εκκένωσης). Τα φρεάτια εκκένωσης θα διαθέτουν πλαστικό 

αγωγό εξόδου προς παρακείμενη τάφρο ή φρεάτιο με χαλίκια. 

 

6.4.3  Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις της κατασκευής (δανειοθάλαμοι, 
αποθεσιοθάλαμοι και εργοτάξια) 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, ο όγκος των εκσκαφών για την κατασκευή των λεκανών  

είναι της τάξεως των 4.600 m3. 

Τα πλεονάζοντα προïόντα εκσκαφών θα διοχετευτούν στο ΧΥΤΑ Τρικάλων, με εξαίρεση τα 

υλικά που έχουν προιόντα καθαίρεσης ασφάλτου τα οποία θα διατίθενται σε χώρους ΑΕΚΚ. 

6.4.4  Αναγκαία υλικά κατασκευής  

Τα αναγκαία υλικά κατασκευής είναι τα παρακάτω: 

ΚΕΦΑΛΟΠΟΤΑΜΟΣ-ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ-ΠΡΙΝΟΣ 

 Προιόντα εκσκαφών συνολικά  4.600 m3 

 Με επανεπίχωση στους χωματόδρομους    600 m3 

 Πλεονάζοντα υλικά για απόρριψη             4.000 m3 

 Αμμος λατομείου εγκιβωτισμού  2.000 m3 

 Θραυστό επίχωσης    1.500 m3 

 Επιφ. ασφάλτου για αποκατάσταση  3.000 m2 

 

6.4.5  Εκροές υγρών αποβλήτων με εκτίμηση ποσοτικών και ποιοτικών 
χαρακτηριστικών, καθώς και αναλυτική περιγραφή των τρόπων διαχείρισης και 
διάθεσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ανά είδος αποβλήτων  

Αστικά λύματα 

Τα παραγόμενα υγρά απόβλητα θα προέλθουν από το προσωπικό του εργοταξίου και των 

εγκαταστάσεων, το οποίο εκτιμάται ότι δε θα ξεπερνά τα 10 άτομα.  

 

ΥΓΡΑ ΛΥΜΑΤΑ 

ΑΤΟΜΑ 10 

Παραγόμενη ποσότητα ανά άτομο σε lt 50 

Συνολική παραγόμενη ποσότητα m3/ημερα 0,50 
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kg BOD5/ημέρα 0,50 

kg παραγωγής νιτρικών και αμμωνίας/ημέρα 0,090 

kg παραγωγής φωσφόρου/ημέρα 0,125 

Το άζωτο και ο φώσφορος υπολογίζονται σε ξηρά μορφή. Από τα παραπάνω συμπεραίνεται 

ότι η ενδεχόμενη ρύπανση από τα αστικά λύματα είναι αμελητέα. 

Καύσιμα – Λιπαντικά οχημάτων - μηχανημάτων 

Για τις ανάγκες του εργοταξίου θα υπάρχει συνεργείο κινητού εξοπλισμού όπου θα γίνεται 

συντήρηση – λίπανση των μηχανών και των υδραυλικών συστημάτων των οχημάτων και των 

μηχανημάτων. Τα απόβλητα τα οποία παράγονται είναι λάδια και γράσα. 

Οι ποσότητες αυτές συλλεγονται και διοχετεύονται σε νόμιμους αποδέκτες. 

Άλλα υγρά απόβλητα δεν προβλέπεται να παραχθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών. Ως εκ 

τούτου δεν υπάρχει κίνδυνος απόρριψης υγρών αποβλήτων σε επιφανειακά ή υπόγεια νερά. 

Επίσης δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει παροχέτευση υδατολυμάτων σε άλλους αποδέκτες. 

 

6.4.6  Πλεονάζοντα ή άχρηστα υλικά ή στερεά απόβλητα που θα παραχθούν 
(είδος, κωδικοί ΕΚΑ, ποσότητες, κατάταξη σύμφωνα με τις διατάξεις για τη 
διαχείριση αποβλήτων, τρόπος διάθεσης και συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις 
των εν λόγω διατάξεων) 

Στο   έργο   θα   παραχθούν   πολύ   μικρές   ποσότητες   στερεών   αποβλήτων   από   απόβλητα 

συσκευασιών υλικών, απόβλητα υλικών που δεν ενσωματώθηκαν ή περίσσεψαν στο έργο (πχ 

καλώδια, κλπ), απόβλητα υλικών που καταστράφηκαν κατά την φύλαξη τους ή κατά την 

εργασία ενσωμάτωσης τους στο έργο, αστικού τύπου απόβλητα από το προσωπικό του έργου 

(π.χ. απόβλητα γραφείου, toner, μπαταρίες, χαρτιά, κλπ). Τα παραγόμενα απορρίμματα από το 

εργατικό δυναμικό στο χώρο του εργοταξίου εκτιμώνται σε 10 kg/ημέρα. Αυτά θα 

συγκεντρώνονται σε κάδους και θα παραλαμβάνονται από τα σχετικά οχήματα του Δήμου. Τα 

εφθαρμένα ανταλλακτικά ή υλικά από τον κινητό εξοπλισμό (π.χ. ελαστικά,  ελαστικοί   ή   

μεταλλικοί σωλήνες κλπ) θα παραδίδονται-επιστρέφονται στους προμηθευτές. Τα   

παραγόμενα scrap από αναλώσιμα μεταλλικά εξαρτήματα ή ακόμη κινητήρες θα παραδίδονται 

σε νόμιμους αποδέκτες.  

Τοξικά απόβλητα δεν προβλέπεται να παραχθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής 

του έργου.  

 

6.4.7  Εκπομπές ρύπων στον αέρα από την κατασκευή του έργου, με εκτίμηση 
των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του 

Ακολουθούνται τα όρια ρύπων που προτείνονται από:  

 Π.Δ. 307/86 για τη σκόνη 

 Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου 11/14-2-97 (ΦΕΚ 19Α) και 34/30-5-02 (ΦΕΚ125Β) 

 ΚΥΑ 9238/332/04 (ΦΕΚ 405Β) 
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 ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (Έκδοση 2011 από 
ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) 

 Μονοξείδιο του άνθρακα συγκέντρωση 50 ppm ως TLV (ΠΔ 307/86 και ΚΛΜΕ) και 

100ppm ως ανώτατη οριακή τιμή έκθεσης (ΚΜΛΕ) 

 Διοξείδιο του άνθρακα συγκέντρωση 5000 ppm ως TLV (ΠΔ 307/86 και ΚΜΛΕ) 
και100ppm ως ανώτατη οριακή τιμή έκθεσης (ΚΜΛΕ) 

 Οριακή τιμή έκθεσης (ΤLV) νοείται η μέση 8ωρη χρονικά σταθμισμένη έκθεση σεένα 
χημικό παράγοντα, πάνω από την οποία δεν επιτρέπεται να εκτίθενται οι εργαζόμενοι 

σεοποιάδηποτε 8ωρη ημερήσια εργασία μιας 40ωρης εβδομαδιαίας εργασία. 

 

 

EKTIMHΣH ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΕ gr/kgr fuel 

Diesel (gr/kg fuel) 
CO HC NOX SO2 TSP 

0,049 0,025 0,017 0,006 0,014 

Ειδικό βάρος 0.82 diesel 

Πίνακας 6-3: Εκτίμηση εκπομπών ρύπων  

 

Σωματίδια 

Τα σωματίδια αυτά παράγονται από τους χώρους κατασκευής και από την κυκλοφορία των 

οχημάτων και μηχανημάτων. Οι συγκεντρώσεις τους δεν ξεπερνούν το όριοτων 100mg/m3 που 

θέτει το Π.Δ. 1180/81.β).  

Καπνός 

Οι αέριοι ρύποι είναι τα προϊόντα καύσης των μηχανών εσωτερικής καύσης του κινητού 

εξοπλισμού. Οι αέριοι ρύποι που αφορούν στα προϊόντα καύσης των μηχανών εσωτερικής 

καύσης του κινητού εξοπλισμού (ΚΥΑ 11294/93 ΦΕΚ 264Β) και αντιστοιχούν στην 

κατανάλωση 1000lt diesel (με μέσο ε.β.:0,82), έχουν ως εξής:  

 CO2:  2.473kg 

 SO2:  4,92kg 

 CO :  40,18kg 

 NOx :  13,94kg 

 HC :  20,5kg 

 Σωματίδια :  11,48kg. 

Οι χώροι εργασίας είναι ανοικτοί και δεν υπάρχει πιθανότητα να αναπτυχθούν τα 

περιγραφόμενα αέρια στα παρατιθέμενα όρια ρύπων που αναφέρθησαν. 

Σκόνη  

Η όχληση στο περιβάλλον κατά τη φάση κατασκευής του εξεταζόμενου έργου είναι τα 

αιωρούμενα σωματίδια σκόνης, τα  οποία μπορεί να παραχθούν: 
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 Από τις χωματουργικές εργασίες 

 Από την κίνηση των οχημάτων – μηχανημάτων. 

Η έκλυση της σκόνης οφείλεται στην εφαρμογή μηχανικής δύναμης (π.χ. βάρος οχημάτων) 

πάνω σε χαλαρό έδαφος με αποτέλεσμα την κονιοποίηση και τις αποξέσεις στην επιφάνεια του 

εδάφους και τη θραύση και διάχυση υλικών. Οι εκπομπές της σκόνης από την κίνηση των 

οχημάτων εξαρτώνται από τη μέση ταχύτητα κίνησης των οχημάτων, τον κυκλοφοριακό 

φόρτο, το μέσο βάρος των οχημάτων, το μέσο αριθμό των τροχών των οχημάτων και το 

ποσοστό του εδάφους σε ιλύ και αργιλικά υλικά και την υγρασία του εδάφους του 

οδοστρώματος. Η εκλυόμενη σκόνη εκτιμάται σε ποσότητα μικρότερη των 50mgr/m3. Οριακή 

τιμή έκθεσης στη σκόνη (αδρανής σκόνη) είναι 5mg/m3 για την αναπνεύσιμη (ΠΔ307/86 και 

ΚΜΛΕ) και 10mg/m3 για την ολική. Οι εκπομπές συναρτώνται και εδώ από ίδιους παράγοντες.  

6.4.8  Εκπομπές θορύβου και δονήσεων από τις εργασίες κατασκευής του έργου 

Για τον έλεγχο του εκλυόμενου θορύβου θα ληφθούν υπόψη οι οδηγίες της Ε.Ε όπως αυτές 

έχουν ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο. 

Θα ακολουθηθεί η ΚΥΑ  υπ αριθ. 37393/2028/2003 και η ΥΑ Η.Π.9272/471 ΦΕΚ 286Β/2007 

τροπ. άρθρου 8 της πρώτης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/88/ΕΚ. 

Ακόμη θα ληφθεί υπόψη η ΥΑ13586/724/2006 ΦΕΚ 384Β ¨Μέτρα, όροι και μέθοδοι για την 

αξιολόγηση θορύβου στο περιβάλλον σε συμμόρφωση με την οδηγία 2002/49/ΕΚ (387382).  

Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα υπόκειται σε όρια θορύβου σύμφωνα με το άρθρο 8 

της προαναφερθείσας ΚΥΑ. 

Οι αγωγοί θα θεμελιωθούν κύρια εκτός οικισμών. 

Προειδοποιητικό όριο λήψης μέτρων η ισοδύναμη 8ωρη έκθεση σε στάθμη θορύβου 80 dB 

σύμφωνα με το Π.Δ. 105/85 και όριο λήψης μέτρων τα 85 dB σύμφωνα με το ίδιο Π.Δ. και τον 

ΚΜΛΕ. 

Το επίπεδο του θορύβου στις θέσεις εργασίας του εργοταξίου είναι: 

 Χειριστήριο Φορτωτή τύπου cat 988Β        77 dΒ(Α) 

 Χειριστήριο εκσκαφέα cat 225         75 dΒ(Α) 

Η εγγυημένη στάθμη θορύβου του φορτωτού ισχύος Ρ = 276ΚW, είναι μικρότερη της 

επιτρεπόμενης  ακουστικής ισχύος 110,85 (84 + 11lgP), δηλαδή η αναμενόμενη στο εργοτάξιο 

ευρίσκεται εντός των ως άνω ορίων. 

Η επιτρεπόμενη στάθμη του χωματουργικού οχήματος ισχύος  Ρ<331ΚW έχει ακουστική ισχύ 

84 + 11lgP=111,72 δηλαδή μεγαλύτερη της αναμενόμενης στο εργοτάξιο.  

Οι μετρήσεις τόσο για τον φορτωτή όσο και για το όχημα ακολουθούν το Βασικό Πρότυπο ΕΝ 

ISO 3744:1995, το πεδίο δοκιμής το ISO 6395:1988 όπως και η απόσταση μέτρησης και η 

δοκιμή με φορτίο.    

Όσον αφορά στις δονήσεις δεν αναμένονται λόγω της φύσης του έργου. Η κίνηση των 

οχημάτων και μηχανημάτων δεν μεταφέρει δονήσεις στο ευρύτερο περιβάλλον. 

 

6.4.9  Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, με αναφορά στην ισχύ και 
τις συχνότητες των εκπομπών 
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Δεν αναμένεται εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, στη φάση κατασκευής του έργου. 

 

6.5 Φάση λειτουργίας 

6.5.1  Αναλυτική περιγραφή λειτουργίας 

Α. Περίοδος σχεδιασμού του έργου 

Σύμφωνα με το ΠΔ 696/74 και τη συνήθη πρακτική, τα δίκτυα ύδρευσης (εσωτερικά ή 

εξωτερικά) σχεδιάζονται ώστε να επαρκούν για τις συνθήκες πληθυσμού αιχμής και 

κατανάλωσης νερού τουλάχιστον της επόμενης 40-ετίας. Για λόγους πρακτικής στην παρούσα 

μελέτη, θεωρείται ως έτος σχεδιασμού το έτος 2059. H περίοδος αυτή είναι λογική για το είδος 

και το μέγεθος του έργου, τα σημερινά χρηματοπιστωτικά (οικονομικά) δεδομένα και τη 

δυνατότητα πρόβλεψης των μελλοντικών αναγκών με ακρίβεια. 

Β. Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 

Οι οικισμοί της περιοχής μελέτης έχουν πληθυσμό σύμφωνα με την τελευταία απογραφή όπως 

φαίνεται στον συνημμένο πίνακα 1.4. Ο πληθυσμός αιχμής σήμερα (2019) είναι αυξημένος 

όπως επίσης και ο μελλοντικός πληθυσμός αιχμής για την επόμενη 40-ετία όπως εκτιμάται 

στον ίδιο πίνακα κατά οικισμό. Ως ειδική κατανάλωση ανά κάτοικο λαμβάνεται η συνολική 

παροχή που απαιτείται να παρέχει το υδραγωγείο ανά υδρευόμενο κάτοικο στην οποία 

συνυπολογίζονται  τα ακόλουθα. 

Η μέση ημερήσια τιμολογούμενη κατανάλωση νερού ανά κάτοικο. 

Η αναλογούσα ανά κάτοικο πρόσθετη κατανάλωση νερού για πότισμα χώρων πρασίνου, 

χρήση σε δημόσιους χώρους-κτίρια καθώς και απώλειες νερού του υδραγωγείου. 

Γ. Κατανάλωση νερού 

Ετσι έχει εκτιμηθεί σήμερα η ειδική κατανάλωση νερού ανά άτομο ανέρχεται σε 320 λιτ/ατ/ημ 

που περιλαμβάνει και περιορισμένες απώλειες νερού καθώς και πότισμα κήπων κατά το θέρος. 

Επίσης μελλοντικά αναμένεται μικρή αύξηση της ειδικής κατανάλωσης νερού σε 350 

λιτ/ατ/ημ για την 20-ετία/40-ετία. 

Δ. Παροχή σχεδιασμού Υδραγωγείου 

Για τη διαστασιολόγηση των αγωγών και την υδραυλική επίλυση του εσωτερικού δικτύου 

ύδρευσης, ελήφθη υπ’ όψη η παροχή ωριαίας αιχμής της κατανάλωσης, η οποία 

προσδιορίστηκε με τη χρήση ενός συντελεστή ωριαίας αιχμής P που δίνεται από τον κάτωθι 

τύπο σύμφωνα με το ΠΔ 696/74 : 

P = α +  β / (Qmax)1/2 

όπου α = 1,50  

 β = 2,50 

 Qmax  = Mέγιστη ημερήσια παροχή σε l/s. 

O προσδιορισμός του συντελεστή αιχμής (P) από τον παραπάνω τύπο για την αναμενόμενη 

μέγιστη παροχή 40-ετίας του υδραγωγείου υπολογίζεται στον πίν. 6-4. Με βάση τις συνολικές 

ημερήσιες ανάγκες νερού υπολογίστηκε η απαιτούμενη δυναμικότητα του εξωτερικού 

υδραγωγείου (από νέα και υφιστάμενη πηγή) και έγιναν σενάρια κάλυψης των αναγκών νερού. 
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(Πίνακες  6-5 & 6-6 το ισοζύγιο  λειτουργίας του υδραγωγείου) για σήμερα και για την 40-

ετία. 

 

Πίνακας 6-4: Εκτίμηση σημερινού – μελλοντικού πληθυσμού – κατανάλωση νερού 

(40ετία)  

 

Οικισμός

Πληθυσ

μος 

απογραφ

ής 2011

Πληθυσ

μός 

αιχμής 

2019

Ειδ. 

Κατανάλ

ωση 

(λίτρα/η

μ)

Μέση 

ημερ. 

κατανάλ

ωση 

νερού 

(μ3/ημ)

Συντ. 

αιχμής

Ωριαία 

αιχμή 

κατανάλ

ωσης 

νερού 

(μ3/ώρα

Πληθυσ

μός 

αιχμής 

40ετίας 

(2059)

Ειδ. 

Κατανάλ

ωση 

(λίτρα/η

μ)

Μέση 

ημερ. 

κατανάλ

ωση 

νερού 

(μ3/ημ)

Συντ. 

αιχμής

Ωριαία 

αιχμή 

κατανάλ

ωσης 

νερού 

(μ3/ώρα

Γοργογύρι -

Δίλοφο
528 750 320 240 3,00 30,0 900 350 315 2,81 36,9

Πρίνος 454 650 320 208 3,00 26,0 800 350 280 2,89 33,7

Γενέσι 316 450 320 144 3,00 18,0 550 350 193 3,00 24,1

Σύνολον 1.298 1.850 592 74 2.250 788 95

Πίνακας 1.4 Εκτίμηση σημερινού-μελλοντικού πληθυσμού-Κατανάλωση νερού (40-ΕΤΙΑ)
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Πίνακας 6-5: Ισοζύγιο λειτουργίας υδραγωγείου οικισμών (σήμερα) 

 

 

Περίοδος

Υδροδ. 

από 

γεωτρήσει

ς %

Υδροδ. 

από υφ. 

πηγή %

Μέση 

Παροχή 

πηγών

Απορροή 

πηγής*

% 

απορροή

ς Ημ/μήνα

μ3/ώρα μ3/ημ μ3/μήνα μ3/ώρα ώρες/ημ μ3/ημ μ3/μήνα μ3/ημ μ3/μήνα μ3/μήνα μ3/ώρα μ3/ώρα

Ιανουάριος 20 480 14.880 0,00 0,0 0 0 480 14.880 14.880 0,0% 100,0% 150 130 86,67% 31

Φεβρουάριος 20 480 13.440 0,00 0,0 0 0 480 13.440 13.440 0,0% 100,0% 150 130 86,67% 28

Μάρτιος 20 480 14.880 0,00 0,0 0 0 480 14.880 14.880 0,0% 100,0% 150 130 86,67% 31

Απρίλιος 20 480 14.400 0,00 0,0 0 0 480 14.400 14.400 0,0% 100,0% 120 100 83,33% 30

Μάιος 20 480 14.880 0,00 0,0 0 0 480 14.880 14.880 0,0% 100,0% 120 100 83,33% 31

Ιούνιος 20 480 14.400 0,00 0,0 0 0 480 14.400 14.400 0,0% 100,0% 100 80 80,00% 30

Ιούλιος 25 600 18.600 0,00 0,0 0 0 600 18.600 18.600 0,0% 100,0% 100 75 75,00% 31

Αύγουστος 25 600 18.600 0,00 0,0 0 0 600 18.600 18.600 0,0% 100,0% 100 75 75,00% 31

Σεπτέμβριος 20 480 14.400 0,00 0,0 0 0 480 14.400 14.400 0,0% 100,0% 80 60 75,00% 30

Οκτώβριος 20 480 14.880 0,00 0,0 0 0 480 14.880 14.880 0,0% 100,0% 100 80 80,00% 31

Νοέμβριος 20 480 14.400 0,00 0,0 0 0 480 14.400 14.400 0,0% 100,0% 120 100 83,33% 30

Δεκέμβριος 20 480 14.880 0,00 0,0 0 0 480 14.880 14.880 0,0% 100,0% 150 130 86,67% 31

Ετος 182.640 0 182.640 182.640 0,0% 100,0% 365

Απόληψη νερού από πηγή  

(μέση μηνιαία)

Απόληψη νερού από γεωτρήσεις 

Πρίνου   (μέση μηνιαία)
Συνολική απόληψη νερού



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «"ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΜΑ «ΚΕΦΑΛΟΠΟΤΑΜΟ» ΓΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ, 

ΔΙΛΟΦΟ, ΠΡΙΝΟΣ, ΓΕΝΕΣΙ»   

Ελευθέριος Ζερβός | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 47 

 

Πίνακας 6-6: Ισοζύγιο λειτουργίας υδραγωγείου οικισμών (40-ετία) 

 

Περίοδος

Υδροδ. 

από 

γεωτρήσει

ς %

Υδροδ. 

από υφ. 

πηγή %

Μέση 

Παροχή 

πηγών

Απορροή 

πηγής*

% 

απορροής Ημ/μήνα

μ3/ώρα μ3/ημ μ3/μήνα μ3/ώρα ώρες/ημ μ3/ημ μ3/μήνα μ3/ημ μ3/μήνα μ3/μήνα μ3/ώρα μ3/ώρα

Ιανουάριος 25 600 18.600 0,00 0,0 0 0 600 18.600 18.600 0,0% 100,0% 150 125 83,33% 31

Φεβρουάριος 25 600 16.800 0,00 0,0 0 0 600 16.800 16.800 0,0% 100,0% 150 125 83,33% 28

Μάρτιος 25 600 18.600 0,00 0,0 0 0 600 18.600 18.600 0,0% 100,0% 150 125 83,33% 31

Απρίλιος 25 600 18.000 0,00 0,0 0 0 600 18.000 18.000 0,0% 100,0% 120 95 79,17% 30

Μάιος 25 600 18.600 0,00 0,0 0 0 600 18.600 18.600 0,0% 100,0% 120 95 79,17% 31

Ιούνιος 25 600 18.000 0,00 0,0 0 0 600 18.000 18.000 0,0% 100,0% 100 75 75,00% 30

Ιούλιος 33 792 24.552 0,00 0,0 0 0 792 24.552 24.552 0,0% 100,0% 100 67 67,00% 31

Αύγουστος 33 792 24.552 0,00 0,0 0 0 792 24.552 24.552 0,0% 100,0% 100 67 67,00% 31

Σεπτέμβριος 35 840 25.200 0,00 0,0 0 0 840 25.200 25.200 0,0% 100,0% 80 45 56,25% 30

Οκτώβριος 35 840 26.040 0,00 0,0 0 0 840 26.040 26.040 0,0% 100,0% 100 65 65,00% 31

Νοέμβριος 35 840 25.200 0,00 0,0 0 0 840 25.200 25.200 0,0% 100,0% 120 85 70,83% 30

Δεκέμβριος 35 840 26.040 0,00 0,0 0 0 840 26.040 26.040 0,0% 100,0% 150 115 76,67% 31

Ετος 260.184 0 260.184 260.184 0,0% 100,0% 365

Απόληψη νερού από πηγή  

(μέση μηνιαία)

Απόληψη νερού από γεωτρήσεις 

Πρίνου   (μέση μηνιαία)
Συνολική απόληψη νερού
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6.5.1.3 Έργα διαμόρφωσης και υποδομές περιβάλλοντος χώρου 

Έχουν γίνει τα απαιτούμενα έργα διαμόρφωσης (κανάλι υδρομάστευσης από την κοίτη σε δύο 

κρουνούς) και χρήζουν περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

Οι δεξαμενές είναι υφιστάμενες και δεν είναι περιφραγμένες. Ο θάλαμος χειρισμού βρίσκεται 

σε χώρο εσωτερικό. 

  

6.5.1.4 Έργα δενδροφύτευσης 

Δεν θα χρειαστεί δενδροφύτευση περιμετρικά του έργου, λόγω της φύσης του. 

 

6.5.1.5 Φωτισμός Περιβάλλοντος Χώρου 

Δεν απαιτείται ηλεκτροφωτισμός στις θέσεις έργου. 

 

6.5.1.6 Βοηθητικά υδραυλικά δίκτυα 

Υπάρχει βοηθητικός αγωγός άρδευσης από την υδρομάστευση προς αγροτικές εκτάσεις νότια 

του οικισμού Γοργογυρίου, με ανάγκες άρδευσης 43.500m3 και για κτηνοτροφία με ανάγκες 

54.000m3. 

 

6.5.1.7 Ηλεκτρικά δίκτυα 

Δεν απαιντούνται ηλεκτρικό δίκτυο, τηλεφωνικό δίκτυο, εγκατάσταση πυρασφάλειας κατά τη 

λειτουργία του έργου. 

 

6.5.2  Εισροές υλικών, ενέργειας και νερού κατά τη λειτουργία του έργου, με 
εκτίμηση ποσοτήτων αιχμής και ετήσιας περιόδου 

Όπως έχει αναφερθεί στους πίνακες 6-5 και 6-6, η εκτίμηση ποσοτήτων αιχμής και ετήσιας 

περιόδου είναι της τάξης των 182.640 m3 σήμερα και 260,184m3 στην 40ετία. 

 

6.5.3  Εκροές υγρών αποβλήτων με εκτίμηση ποσοτικών και ποιοτικών 
χαρακτηριστικών, καθώς και αναλυτική περιγραφή των τρόπων διαχείρισης και 
διάθεσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ανά είδος αποβλήτων  

Εκροές υγρών αποβλήτων δεν θα υπάρχουν, κατά τη λειτουργία του έργου. 

 

6.5.4  Εκροές στερεών αποβλήτων με εκτίμηση ποσοτικών και ποιοτικών 
χαρακτηριστικών, κατάταξη κατά ΕΚΑ, καθώς και αναλυτική περιγραφή των 
τρόπων διαχείρισης και διάθεσης (εργασίες R και D) σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις ανά είδος αποβλήτων 

Δεν θα υπάρχουν παραγόμενα απορρίμματα από τη λειτουργία του έργου. 
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6.5.5  Εκπομπές ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου στον αέρα από τη 
λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας με εκτίμηση των ποιοτικών και 
ποσοτικών χαρακτηριστικών τους, εκφρασμένες σε μονάδες που έχουν 
χρησιμοποιηθεί για τις οριακές τιμές εκπομπής 

Καταναλώνεται ηλεκτρική ενέργεια κατά τη λειτουργία του Α/Σ Πρίνου και της γεώτρησης 

Πρίνου (αυτή θα αντικατασταθεί με το νέο έργο υδρομάστευσης από Κεφαλοπόταμο). Επίσης 

δεν υπάρχει καύση (η κατανάλωση καυσίμου είναι αμελητέα).  

Η κατανάλωση είναι αμελητέα, συνεπώς το έργο δεν συμβάλλει στα αέρια του θερμοκηπίου.  

 

6.5.6  Εκπομπές θορύβου και δονήσεων από τη λειτουργία του έργου ή της 
δραστηριότητας, ποσοτικοποιημένες ως προς την ένταση και την κατανομή 
συχνοτήτων, χρονικά κατανεμημένες σε αντιστοιχία με τις χρονικές περιόδους 
αναφοράς των σχετικών ορίων 

Η στάθμη του θορύβου σε όλες τις φάσεις λειτουργίας θα βρίσκεται μέσα στο προβλεπόμενο 

επιτρεπτό όριο εργοταξιακής λειτουργίας (δεξαμενές). 

 

6.5.7  Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, με αναφορά στην ισχύ και 
τις συχνότητες των εκπομπών 

Δεν αναμένεται εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

 

6.6 Παύση λειτουργίας – αποκατάσταση  

6.6.1. Εκτίμηση χρόνου ή συνθηκών παύσης λειτουργίας.  

Η λειτουργία των αγωγών ύδρευσης και δεξαμενών έχουν διάρκεια τουλάχιστον 40 ετών. 

 

6.6.2. Καθαίρεση μόνιμων κατασκευών, απομάκρυνση εξοπλισμού και υλικών 
και τρόποι διάθεσής τους (διαδικασίες, χρονοδιάγραμμα).  

Οι αγωγοί ύδρευσης μετά τα 40 έτη θα αντικασταθούν. 

 

6.6.3. Αποκατάσταση εδάφους ή χώρου κατάληψης του έργου και νέα χρήση 
του χώρου. 

Δεν θα απαιτηθεί αποκατάσταση των χώρων ύδρευσης (υδρομάστευση και δεξαμενές) 

 

6.7 Έκτακτες συνθήκες και κίνδυνοι για το περιβάλλον   

Σε περίπτωση παρατεταμένης λειψυδρίας οι ανάγκες θα καλυφθούν από την υφιστάμενη 

γεώτρηση και θα εξεταστεί η περίπτωση νέων υδροληπτικών έργων. 
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6.8 Σε περίπτωση έργου ή δραστηριότητας που η κατασκευή του 
επηρεάζει την κοίτη (στενή ή ευρεία) υδατορέματος, παρατίθενται 
πρόταση οριοθέτησης του υδατορέματος με βάση τα στοιχεία του 
φακέλου οριοθέτησης, ενώ σε περίπτωση που το έργο/δραστηριότητα 
περιλαμβάνει και διευθέτηση τμήματος, αυτή περιγράφεται στο παρόν 
κεφάλαιο. Εξαιρούνται έργα που διασχίζουν εγκάρσια το υδατόρεμα   

 

Η κατασκευή του υπό μελέτη έργου δεν επηρεάζει την κοίτη υδατορέματος, καθώς η 

υδρομάστευση έχει κατασκευαστεί πλευρικά της κοίτης, συνεπώς δεν απαιτείται οριοθέτηση 

ρέματος.  
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7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

 

Τα εναλλακτικά σενάρια ή οι εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν στα πλαίσια της μελέτης 

αφορούν στην μηδενική λύση στην προτεινόμενη και εναλλακτική λύση (βλ. Χάρτη 5 

«Γενικής διάταξης Έργων»): 

 

 

7.1 Περιγραφή λύσεων 

7.1.1 Μηδενική λύση  

Στη Μηδενική Λύση δεν προβλέπεται η κατασκευή και λειτουργία του υπό μελέτη νέου 

υδραγωγείου. Σε αυτήν την περίπτωση, θα παραμείνει τα παλαιό υδραγωγείο με 

ελαχιστοποίηση παροχής υδρευτικού νερού την περίοδο Μαίου – Οκτωβρίου. 

Ετσι καθίσταται αναγκαία καθόλο το χρόνο να γίνεται συμπληρωματική υδροδότηση των 

οικισμών με πηγαίο νερό, με αποτέλεσμα την ορθολογικότερη διαχείριση του υπάρχοντος 

επιφανειακού νερού αλλά και του υπόγειου νερού από γεώτρηση κατάντη του Πρίνου. 

Το σημαντικότερο όφελος για τους οικισμούς και τον υδρευόμενο πληθυσμό είναι η προμήθεια 

και χρήση ποιοτικότερου νερού με επάρκεια από την μεγαλύτερη αξιοποίηση του πηγαίου 

νερού που κατέρχεται στη δεξαμενή με βαρύτητα, κατόπιν τοπικής άντλησης στην πηγή, με 

παράλληλη σημαντική μείωση της απόληψης υπόγειου νερού από τη γεώτρηση που είναι 

ποιοτικά κατώτερο του πηγαίου. 

7.1.2 Υφιστάμενη όδευση του αγωγού μεταφοράς  

Η υφιστάμενη όδευση διέρχεται μέσα από τον οικισμό Γοργογύρι και καταλήγει στη δεξαμενή 

Διλόφου.  

7.1.3 Κύρια όδευση του αγωγού μεταφοράς  

Νέα όδευση του αγωγού από την υδρομάστευση η οποία διέρχεται περιμετρικά βόρεια του 

οικισμού, μέσω αγροτικού δρόμου και καταλήγει στην δεξαμενή Πρίνου. 

7.1.4 Εναλλακτική όδευση του αγωγού μεταφοράς  

Νέα όδευση του αγωγού η οποία αφορά μόνο στη διέλευση εντός του οικισμού Γοργογυρίου 

και ενώνεται με την νέα όδευση μετά τον οικισμό Γοργογύρι προς Πρίνο. 
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7.2 Αξιολόγηση επιλογής 

Τα πλεονεκτήματα της προτεινόμενης κύριας όδευσης σε σχέση με την εναλλακτική είναι : 

 Η υφιστάμενη όδευση προς Δίλοφο είναι Φ63 η οποία έχει σχεδιαστεί μόνο για το 
υφιστάμενο δίκτυο προς Γοργογύρι και Δίλοφο, ενώ η προτεινόμενη όδευση είναι 

Φ140, αναγκαία για την μεταφορά του νερού προς τη δεξαμενή Πρίνου με δυνατότητα 

να καλύψει περαιτέρω ανάγκες του οικισμού Γενέσι. 

 Η προτεινόμενη λύση δίνει τη δυνατότητα άμεσης υδροδότησης των οικισμών Πρίνου 

και Γενέσι από τα νερά του Κεφαλοπόταμου, αντί της γεώτρησης. 

 Η κύρια όδευση του αγωγού είναι προτιμότερη από την Εναλλακτική όδευση καθώς 
παρακάμπτει τον οικισμό Γοργογύρι. 

 

Με βάση τα παραπάνω προκρίνεται η κύρια λύση η οποία υπερτερεί υδραυλικά καθώς ο 

υφιστάμενος αγωγός δεν είναι επαρκής για να μεταφέρει νερό από την υδρομάστευση στους 

οικισμούς Πρίνο και Γενέσι, ενώ παρακάμπτει τον οικισμό Γοργογύρι, καθώς οδεύει βόρεια 

αυτού. 
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8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

8.1 Περιοχή επέμβασης, άμεση περιοχή μελέτης και ευρύτερη περιοχή 
μελέτης: ορισμοί 

Για τον προσδιορισμό της υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος και των επιπτώσεων 

χρησιμοποιούνται στην παρούσα μελέτη οι όροι «περιοχή επέμβασης», «άμεση περιοχή 

μελέτης» και «ευρύτερη περιοχή μελέτης». Ως περιοχή επέμβασης ορίζεται η περιοχή στην 

οποία πρόκειται να υλοποιηθούν τα προτεινόμενα έργα. Ως άμεση περιοχή μελέτης είναι η 

περιοχή 1 Km εκατέρωθεν του έργου όπως ορίζεται στην Απόφαση 170225/20-01-2014. Στην 

περιοχή αυτή αναλύονται οι άμεσες αλλά και έμμεσες επιπτώσεις της υλοποίησης και 

λειτουργίας του υπό μελέτη έργου. Τέλος, ως ευρύτερη περιοχή μελέτης ορίζεται η ευρύτερη 

περιοχή του έργου στην οποία κρίνεται σκόπιμη η αναφορά ώστε να προσδιοριστούν 

περιβαλλοντικές παράμετροι ή υποδομές που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το 

προγραμματιζόμενο έργο. 

 

8.2 Κλιματικά και βιοκλιματικά 

Τα κλιματικά στοιχεία μιας περιοχής αποτελούν ουσιαστικούς παράγοντες διαμόρφωσης του 

υδρολογικού κύκλου και κατά συνέπεια του υδρολογικού ισοζυγίου της. Η γνώση δε των 

παραμέτρων του υδρολογικού ισοζυγίου συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των 

υδατικών πόρων της περιοχής. 

Οι βασικότεροι παράγοντες που συντελούν στη διαμόρφωση του κλίματος είναι το ανάγλυφο, 

η απόσταση από τη θάλασσα, το υψόμετρο και τα ατμοσφαιρικά συστήματα. 

Στη θέση Τρίκαλα υπάρχει σταθμός μέτρησης κλιματολογικών στοιχείων, για τα έτη 2008-

2018 (meteo search). 

 

8.2.1  Θερμοκρασία 

Για τα δεδομένα θερμοκρασίας, χρησιμοποιούμε τις μετρήσεις από τον Μ.Σ. Τρικάλων, για 

την περίοδο 2008 - 2018. 

Σύμφωνα με αυτόν, τα δεδομένα της θερμοκρασίας παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «"ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΜΑ 

«ΚΕΦΑΛΟΠΟΤΑΜΟ» ΓΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ, ΔΙΛΟΦΟ, ΠΡΙΝΟΣ, ΓΕΝΕΣΙ»   

Ελευθέριος Ζερβός | ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 54 

 

Πίνακας 8-1: Μέσες μέγιστες-ελάχιστες μηνιαίες θερμοκρασίες (˚C), Μ.Σ. Τρικάλων 

(2008-2018) 

Τ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Μ.Ο. 

T 6,02 8,25 11,44 15,81 20,27 24,67 27,52 27,15 22,52 16,49 11,79 7,25 16,60 

Tmax 17,51 20,80 24,73 28,93 33,45 37,80 39,69 38,21 35,69 28,75 23,90 18,96 29,04 

Tmin -4,14 -1,06 1,26 5,56 10,01 14,05 16,80 17,33 12,02 6,55 2,72 -1,85 6,60 

Ο θερμότερος μήνας είναι ο Ιούλιος (μέση 27,52ο C) ενώ ο ψυχρότερος είναι ο Ιανουάριος 

(μέση 6,02ο C). Η μέση υπερετήσια θερμοκρασία είναι 16,60ο C. 

 

8.2.2  Υετός 

Στη θέση Τρίκαλα υπάρχει σταθμός μέτρησης των βροχοπτώσεων, για τα έτη 2008-2018 

(meteo search), σύμφωνα με τον οποίο:  

Μέσο ετήσιο ύψος βροχής (2008-2018) : 641mm 

Η μηνιαία κατανομή του ύψους του υετού (σε mm) στον (Μ.Σ) Τρικάλων, για τη χρονική 

διάρκεια 2008-2018 παρουσιάζεται στον Πίνακα 8-2. 

Πίνακας 8-2: Μέσες μηνιαίες βροχοπτώσεις (mm), Μ.Σ. Τρικάλων (2008-2018) 

P ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ TOTAL 

  60,15 89,38 81,85 37,73 45,35 33,56 13,18 13,91 53,22 72,58 75,50 64,65 641,07 

 

8.2.3 Άνεμος 

Η μέση κατεύθυνση του ανέμου ανά μήνα δίνονται στον πίνακα 8-3 που ακολουθεί. 

Πίνακας 8-3: Μέση κατεύθυνση του ανέμου ανά μήνα στο Μ.Σ. Τρικάλων (2008-2018) 

 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

2008-2018 

Κατεύθυνση 

ανέμου 

ΔΒΔ ΔΒΔ ΔΒΔ ΔΒΔ ΔΒΔ ΔΒΔ ΔΒΔ ΔΒΔ ΔΒΔ ΔΒΔ ΔΒΔ ΔΒΔ 

 

Από το παραπάνω Πίνακα 8-3 συμπεραίνουμε ότι η μέση τιμή εμφάνισης στην ευρύτερη 

περιοχή Τρικάλων είναι ΔΒΔ. 
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8.2.4 Βιοκλίμα 

Σύμφωνα με το Χάρτη Βιοκλιματικών Ορόφων της Ελλάδας του Υπουργείου Γεωργίας 

(Μαυρομάτης, 1978), απόσπασμα του οποίου δίνεται στην Εικόνα 8-1, η περιοχή μελέτης 

ανήκει στον ύφυγρο βιοκλιματικό όροφο με ψυχρό χειμώνα με 0oC<m<3oC, όπου «m» η 

ελάχιστη θερμοκρασία του ψυχρότερου μήνα. 

 

 

 

Σχήμα 8-1: Απόσπασμα Χάρτη Βιοκλιματικών Ορόφων 

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, 1978 

 

Με βάση το Χάρτη Βλάστησης της Ελλάδας του Υπουργείου Γεωργίας, απόσπασμα του 

οποίου δίνεται στην Εικόνα 8-2, η περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από την επικράτηση της 

υπομεσογειακής διάπλασης του Ostryo Carpinion. 
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Σχήμα 8-2: Απόσπασμα Χάρτη Φυτοκοινωνικών Διαπλάσεων 

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, 1978 

 

Από την Εικόνα 8-3, όπου παρουσιάζεται απόσπασμα του Βιοκλιματικό Χάρτη της Ελλάδας 

του Υπουργείου Γεωργίας, προκύπτει ότι ο χαρακτήρας του βιοκλίματος της περιοχής μελέτης 

είναι έντονος μέσο – μεσογειακός, 75<X<100 ;όπου Χ ο αριθμός των ξηρών ημερών κατά τη 

θερμή και ξηρή περίοδο. 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «"ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΜΑ 

«ΚΕΦΑΛΟΠΟΤΑΜΟ» ΓΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ, ΔΙΛΟΦΟ, ΠΡΙΝΟΣ, ΓΕΝΕΣΙ»   

Ελευθέριος Ζερβός | ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 57 

 

 

 

Σχήμα 8-3: Απόσπασμα Χάρτη Χαρακτήρων Μεσογειακού Κλίματος 

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, 1978 

 

Ομβροθερμικό διάγραμμα 

Οι Gaussen και Bagnouls απεικονίζουν με ένα διάγραμμα που καλείται ομβροθερμικό 

διάγραμμα την πορεία, μήνα προς μήνα, της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας Τ σε oC και του 

μέσου μηνιαίου ύψους βροχής P σε mm. 

Η επιφάνεια που περικλείεται από τις δύο καμπύλες μεταξύ των δύο σημείων των τομών 

(Ρ=2Τ) δείχνει τη διάρκεια και την ένταση της ξηράς περιόδου. Αν οι βροχοπτώσεις 

θεωρηθούν ως κέρδος στο υδατικό ισοζύγιο, τότε οι θερμοκρασίες εμμέσως εκφράζουν τις 

απώλειες από την εξάτμιση και τη διαπνοή. 

Ένας μήνας χαρακτηρίζεται ως ξηρός, όταν το σύνολο των κατακρημνίσεων του μήνα αυτού 

είναι ίσο ή μικρότερο από το διπλάσιο της μέσης θερμοκρασίας του (Ρ χιλ ≤ 2ΤοC). 
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Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν γίνεται απότομη μετάβαση από ένα υγρό μήνα σε ένα ξηρό και 

αντίστροφα. Η μετάβαση γίνεται με ένα μήνα που χαρακτηρίζεται ως υπόξηρος και 

καθορίζεται όταν οι βροχοπτώσεις είναι μεγαλύτερες από το διπλάσιο της μέσης μηνιαίας 

θερμοκρασίας αλλά μικρότερες από το τριπλάσιό της: 

2Τ(οC) < P(χιλ.) < 3T(oC) 

Οι υπόξηροι μήνες παρουσιάζονται κυρίως, στις περιοχές όπου το κλίμα είναι μεταβατικό από 

το μεσογειακό προς άλλα εύκρατα "αξηρικά" κλίματα. 

Οι μήνες που χαρακτηρίζονται από τα ομβροθερμικά διαγράμματα ως ξηροί, δεν 

παρουσιάζουν πάντοτε την ίδια ένταση ξηρασίας μεταξύ τους. Ασθενείς βροχοπτώσεις, υψηλή 

ατμοσφαιρική υγρασία, δρόσος και ομίχλη, μειώνουν την ένταση. Ακριβώς γι’ αυτό 

καθορίσθηκε ο "ξηροθερμικός δείκτης" για κάθε μήνα της ξηράς περιόδου, δηλαδή ο δείκτης 

ξηρασίας σε σχέση με τη θερμότητα. Ο μηνιαίος αυτός δείκτης Χm χαρακτηρίζει την ένταση 

της ξηρασίας του ξηρού μήνα και ορίζεται ως ο αριθμός των ημερών του μήνα αυτού που 

θεωρούνται ως ξηρές από βιολογικής άποψης. 

Στο Σχήμα 8-3 που ακολουθεί, παρουσιάζεται το ομβροθερμικό διάγραμμα Gaussen για τη 

περιοχή Τρικάλων. 

 

Σχήμα 8-4: Ομβροθερμικό διάγραμμα Gaussen για τη περιοχή Τρικάλων 

 

Συμπεραίνεται ότι η ξηρή περίοδος διαρκεί από τα μέσα Μάιο έως Σεπτέμβριο. 

 

8.3 Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

Η ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων ανήκει γεωμορφολογικά στο δυτικό τμήμα της πεδινής 

Θεσσαλίας η οποία περιβάλλεται από σημαντικούς ορεινούς όγκους. Ειδικότερα, 
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• στα βόρεια υπάρχει ο ορεινός όγκος των Αντιχασίων (νοτιότερα) και τμήμα των 

Χασίων (βορειότερα) με υψηλότερες κορυφές τις εξής: Κράτσοβο (1564 m), 

Ορθοβούνι (1106 m), Βαλκανάσια (1476 m) και Οξυά (1416 m) και Μετερίζια (1381 

m),  

• ανατολικά υψώνεται εντυπωσιακά το τμήμα του ορεινού όγκου της νότιας Πίνδου που 

αποτελούν το Κερκέτιο όρος ή Κόζιακας (1900 m),  

• τέλος, ανατολικά βρίσκονται τα όρη Ζάρκου (685 m) που χωρίζουν το δυτικό τμήμα 

της πεδινής Θεσσαλίας από το ανατολικό. 

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στις ανατολικές πλαγιές του όρους Κόζιακα ή Κερκέτιο όρος. Ο 

Κόζιακας είναι βουνό του νομού Τρικάλων, που εκτείνεται από την Καλαμπάκα μέχρι την 

Πύλη. Αποτελεί ουσιαστικά, τμήμα της νότιας Πίνδου με την οποία συνδέεται στα δυτικά. 

Ανατολικά καταλήγει στον θεσσαλικό κάμπο. Η κορυφογραμμή του είναι γυμνή και βραχώδης 

και καλύπτεται από αραιά δάση κωνοφόρων, λιβάδια και θαμνώνες. Η ψηλότερη κορυφή του 

βρίσκεται σε υψόμετρο 1.901 μέτρα (Αστραπή). Οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι η 

κτηνοτροφία, η γεωργία και ο τουρισμός. Στον Κόζιακα επίσης λειτουργεί χιονοδρομικό 

κέντρο κοντά στο χωριό Περτούλι του Δήμου της Πύλης. 

Το ρέμα Κεφαλοπόταμος οδεύει προς τα κατάντη με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, διέρχεται 

νότια του Γοργογυρίου και μαζί με άλλους συμβάλλοντες κλάδους καταλήγει στο ρέμα 

Ανάποδος το οποίο συμβάλλει στον ποτ. Πορταϊκό και τέλος στον ποτ. Πηνειό.   

Η περιοχή μελέτης αναπτύσσεται σε ημιορεινό και πεδινό ανάγλυφο, στις ανατολικές πλαγιές 

του Κόζιακα σε υψόμετρο μεταξύ 127m και 380m με κλίση αναγλύφου του εδάφους στο 

ημιορεινό τμήμα της τάξης 15-20% και με κλίση αναγλύφου του εδάφους στο πεδινό τμήμα 

της τάξης 5%. 

 

8.4 Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

Η Δυτική Θεσσαλία διακρίνεται σε δύο μεγάλες μορφολογικές ενότητες, την ορεινή περιοχή 

στα Δυτικά με διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ που καταλαμβάνει ένα μεγάλο τμήμα της Πινδικής 

οροσειράς και την πεδινή περιοχή που αναπτύσσεται ανατολικά στις περιοχές Τρικάλων και 

Καρδίτσας. Η αδρή αυτή γεωμορφολογική διάκριση αντικατοπτρίζει και την υφιστάμενη 

γεωλογική δομή στην οποία συμμετέχουν οι αλπικοί σχηματισμοί και οι μολλασσικοί 

σχηματισμοί της μεσοελληνικής αύλακας που διαμορφώνουν ένα σχετικά ανώμαλο ανάγλυφο 

στα δυτικά και οι τεταρτογενείς σχηματισμοί στα ανατολικά οι οποίοι σχηματίζουν ένα τέλειο 

σχεδόν οριζόντιο επίπεδο που είναι το δυτικό τμήμα της Θεσσαλικής πεδιάδας. 

8.4.1 Λιθοστρωματογραφία 

Οι αλπικοί σχηματισμοί της Δυτικής Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις νεώτερες απόψεις, ανήκουν 

σε τέσσερεις μεγάλες γεωτεκτονικές ενότητες (Παπανικολάου, 1986) : 

• Ενότητα Πελαγονικής, που αναπτύσσεται στο ανατολικό τμήμα της περιοχής 

(μάρμαρα και σχιστόλιθοι). 

• Ενότητα Δυτικής Θεσσαλίας, που αναπτύσσεται στα δυτικά αμέσως μετά τη 

Θεσσαλική πεδιάδα (όρος Κόζιακας, περιοχή Ταυρωπού). 

• Οφιόλιθοι Βόρειας Πίνδου, που βρίσκονται τεκτονικά τοποθετημένοι πάνω στο 

φλύσχη της Πίνδου. 

• Ενότητα της Πίνδου, που αναπτύσσεται στο δυτικό τμήμα της περιοχής. 
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Σε ασυμφωνία πάνω σε όλους τους αλπικούς σχηματισμούς απαντούν οι μολασσικοί 

σχηματισμοί της Μεσοελληνικής αύλακας που αναπτύσσονται σε μια επιμήκη ζώνη 

διεύθυνσης ΒΔ-ΝΑ και εμφανίζονται κυρίως στην περιοχή των Μετεώρων και στην περιοχή 

Καναλίων – Φαναρίου Καρδίτσας, αλλά και βόρεια των Τρικάλων. Είναι ως επί το πλείστον 

κλαστικοί σχηματισμοί που αποτέθηκαν στο χρονικό διάστημα Ηώκαινου – Κατώτερου 

Μειόκαινου σε μια οπισθοτάφρο που λειτούργησε πίσω από το τότε Πινδικό νησιώτικο τόξο, 

που περιλάμβανε τις ενότητες Πίνδου, Δυτική Θεσσαλίας και τους οφιόλιθους Βόρειας Πίνδου 

(Παπανικολάου και συνεργάτες, 1986). 

Περιοχή του έργου 

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που αναπτύσσονται επιφανειακά από τους νεώτερους προς τους 

παλαιότερους είναι : 

 Σύγχρονες προσχώσεις 

 Σειρά Κόζιακα Υπερπινδικής υποζώνης (Ιουρασικό) : Ασβεστόλιθοι με ενδιαστρώσεις 

κερατόλιθων. 

 Οφιολιθική σειρά με εξαλλοιωμένα βασικά πετρώματα. 

 

8.4.2 Τεκτονική – Νεοτεκτονική 

Μετά το τέλος των κύριων αλπικών τεκτονικών φάσεων (αλπική ορογένεση), που τοποθετείται 

στο Μέσο Μειόκαινο περίπου, στην ευρύτερη περιοχή μελέτης επικρατούν μικρότερης 

έκτασης τεκτονικά φαινόμενα τα οποία εκδηλώνονται με δομές εφελκυστικής (κανονικά 

ρήγματα) και συμπιεστικής (ανάστροφα ρήγματα) νεοτεκτονικής, καθώς και τη δημιουργία 

νεοτεκτονικών λεκανών. Οι γεωλογικοί σχηματισμοί του Νεογενούς και του Τεταρτογενούς 

συνδέονται γενετικά με τις νεότερες τεκτονικές κινήσεις, αποτίθενται στις λεκάνες αυτές και 

ονομάζονται μεταλπικοί σχηματισμοί. 

Η λεκάνη της Δυτικής Θεσσαλίας έχει διαμορφωθεί κύρια από την πρόσφατη δράση 

κανονικών ρηγμάτων διεύθυνσης ΝΑ-ΒΔ, Β-Ν και Α-Δ, όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο 

Σεισμοτεκτονικό χάρτη του Ι.Γ.Μ.Ε.  

Τα ίχνη των ρηγμάτων βρίσκονται μακρυά από την περιοχή του Έργου και ως εκ τούτου δεν 

απαιτείται λεπτομερής θεώρηση της σεισμικής ασφάλειας και αντισεισμικού σχεδιασμού του 

Έργου. 
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Σχήμα 8-5: Σεισμοτεκτονικός χάρτης ευρύτερης περιοχής έργου 

 

8.4.3 Υδρογεωλογία 

Τα κύρια χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τα υπόγεια νερά είναι το πορώδες και η 

υδροπερατότητα των πετρωμάτων. 

Το πορώδες ενός πετρώματος είναι το ποσοστό του όγκου του πετρώματος που 

καταλαμβάνουν οι πόροι και τα άλλα κενά, δηλαδή το ποσοστό του όγκου που μπορεί να 

αποθηκεύσει υπόγειο νερό. Πρωτογενώς δημιουργήθηκαν διάκενα από τις γεωλογικές 

διεργασίες με τις οποίες σχηματίσθηκαν οι γεωλογικοί σχηματισμοί (πρωτογενές πορώδες). 

Δευτερογενώς διάκενα αναπτύχθηκαν μετά τον σχηματισμό των πετρωμάτων (μηχανικές 

ασυνέχειες όπως ρωγμές, ρήγματα, ανοίγματα προερχόμενα από διάλυση κλπ.) και αποτελούν 

το δευτερογενές πορώδες. 

Θέση Έργου 
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Η κίνηση του νερού μέσω των διαφόρων γεωλογικών σχηματισμών, επιτυγχάνεται μέσω του 

πρωτογενούς πορώδους στους εδαφικούς σχηματισμούς και μέσω του δευτερογενούς ενεργού 

πορώδους στους βραχώδεις σχηματισμούς. 

Η υδρολιθολογική συμπεριφορά των γεωλογικών σχηματισμών, εξαρτάται κυρίως από την 

λιθολογική τους σύσταση και τον τεκτονισμό τους, καθώς και από το βαθμό αποσάθρωσης και 

καρστικοποίησης (για τους ανθρακικούς σχηματισμούς). 

Τα υδρολιθολογικά χαρακτηριστικά είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα ποσοτικά υδρογεωλογικά 

χαρακτηριστικά και τις υδραυλικές παραμέτρους, όπως η υδραυλική αγωγιμότητα. 

Υδραυλική Αγωγιμότητα (υδροπερατότητα) 

Από το νόμο του Darcy: v = -k dh/ds (όπου dh/ds=υδραυλική βαθμίδα), που περιγράφει την 

ταχύτητα (v) εκφόρτισης του νερού σε κορεσμένα εδάφη και για γραμμικές συνθήκες ροής, το 

k ορίζεται ως υδραυλική αγωγιμότητα ή συντελεστής διαπερατότητας (ή υδροπερατότητας). 

Έχει μονάδες ταχύτητας και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. 

Η υδραυλική αγωγιμότητα (k) ή αλλιώς και συντελεστής υδροπερατότητας εκφράζει το βαθμό 

στον οποίο οι σχηματισμοί επιτρέπουν τη διείσδυση και κυκλοφορία νερού μέσα από τη μάζα 

τους. Η υδροπερατότητα ενός στρώματος είναι η ταχύτητα με την οποία το νερό το διαπερνά. 

Γενικά οι γεωλογικοί σχηματισμοί χαρακτηρίζονται όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο 

πίνακα: 

 

Πίνακας 8-4: Χαρακτηρισμός γεωλογικών σχηματισμών με βάση την υδροπερατότητα 

Α/Α Χαρακτηρισμός Συντελεστής Υδροπερατότητας Κ 

1 Πολύ υδροπερατοί k≥10-1 m/sec 

2 Υδροπερατοί 10-6<k<10-1 m/sec 

3 Λίγο υδροπερατοί 10-9<k<10-6 m/sec 

4 Πρακτικά στεγανοί k≤10-9 m/sec 

Είναι γνωστό ότι η υδραυλική αγωγιμότητα είναι μία παράμετρος που μπορεί να διαφέρει 

ακόμη και όταν συγκρίνονται αποτελέσματα που πάρθηκαν ακολουθώντας ακριβώς την ίδια 

μεθοδολογία στο εργαστήριο, με δείγματα από το ίδιο υλικό. Στην ύπαιθρο, το πρόβλημα είναι 

ακόμη πιο πολύπλοκο, εξαιτίας της μεταβλητότητας που παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά του 

υλικού από θέση σε θέση, συμπεριλαμβανομένου του πορώδους (στο οποίο συμμετέχουν 

ρωγμές και ασυνέχειες) και της κοκκομετρικής διαβάθμισης. 

Τυπικές τιμές της υδραυλικής αγωγιμότητας (συντελεστής υδροπερατότητας) εκάστου 

στρώματος είναι : 

 

Πίνακας 8-5: Τιμές υδραυλικής αγωγιμότητας (υδροπερατότητας) γεωλογικών 

σχηματισμών 
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  Γεωλογικοί σχηματισμοί 

  Μάργες 

Άργιλοι -

αμμούχοι 

άργιλοι 

Πηλοί Ασβεστόλιθοι 
Βασικά 

πετρώματα 
Χάλικες Άμμοι 

Τυπικές τιμες 

υδραυλικής 

αγωγιμοτητας 

(cm/sec) 

10-6 - 

10-11 

10-8 –  

10-13 

10-6 - 10-

10 
10-1 - 10-5 10-7 - 10-11 1 - 10-1 

10-2 - 

10-4 

Οι σχηματισμοί που δομούν την περιοχή μελέτης μπορούν να διακριθούν στις παρακάτω 

κατηγορίες: 

 Σχηματισμοί υδροπερατοί. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι ασβεστόλιθοι με 
πρωτογενές και δευτερογενές πορώδες και οι αλλουβιακές αποθέσεις (al).  

 Σχηματισμοί αδιαπέρατοι. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται: οι κερατόλιθοι και οι 
οφιόλιθοι. 

 

8.4.4 Σεισμολογικά στοιχεία 

Η περιοχή του Κορινθιακού κόλπου αποτελεί ένα από τα πεδία του Ελληνικού χώρου που 

εμφανίζει έντονη σεισμική δραστηριότητα και υψηλή σεισμικότητα.  

Η ιστορική και η σύγχρονη σεισμικότητα επιβεβαιώνουν ότι η τάφρος του Κορινθιακού 

κόλπου αποτελεί μια από τις περισσότερο σεισμικά ενεργές περιοχές στον κόσμο (Ambraseys 

& Jackson 1990, 1997; Papazachos & Papazachou 1989, 1997; Papadopoulos 2000). 

Μικροσεισμικά δεδομένα και μηχανισμοί γένεσης σεισμών, υποδεικνύουν την σημαντική 

κίνηση εφελκυσμού στο δυτικό τμήμα του Σαρωνικού. 

Ο νέος Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας ενσωματώνεται στον Ελληνικό 

Αντισεισμικό Κανονισμό του 2000, που τροποποιήθηκε με την απόφαση Δ 17α/115/9/ΦΝ 

275/7-8-2003 του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1154Β/12-8-2003. Ο 

σχετικός χάρτης με τις τρεις κατηγορίες ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας (Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) 

παρατίθεται στο Σχήμα 8-4. 

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης ανήκει στη Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας ΙΙ, με 

αναμενόμενη σεισμική επιτάχυνση εδάφους 0,24 για πιθανότητα υπέρβασης 10% στα επόμενα 

50 χρόνια. 

Για κάθε ζώνη προτείνεται επίσης σχέση μεταξύ της αναμενόμενης εδαφικής επιτάχυνσης και 

της μέσης περιόδου επανάληψης. Η πιθανότητα υπέρβασης ορισμένης τιμής της έντασης Pt, 

σε χρονικό διάστημα t ετών και σε συνδυασμό με την περίοδο επανάληψης Τ, δίνεται από την 

σχέση (1): 

Pt = 1 - exp (-t/T)        (1) 

 

Για πιθανότητα υπέρβασης Pt = 10% και χρόνο t = 50 έτη προκύπτει, κατόπιν εφαρμογής της 

σχέσης (1), ότι η μέση περίοδος επανάληψης είναι Τ = 475 χρόνια. 
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Σχήμα 8-6 : Νέος χάρτης ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας της Ελλάδας (ΝΕΑΚ 2003) 

Στα πλαίσια εκπόνησης λεπτομερούς γεωλογικής και γεωτεχνικής έρευνας-μελέτης στη θέση 

των κύριων μονάδων της επέκτασης, θα πρέπει να προβλεφθεί η προστασία του έργου από 

δυναμικές φορτίσεις. 

 

8.5 Φυσικό περιβάλλον 

8.5.1 Γενικά στοιχεία 

8.5.1.1 Οικοσύστημα 

Αγροτικά οικοσυστήματα-οικότοποι 

Τα αγροτικά οικοσυστήματα, αναπτύσσονται σε μεγάλη επιφάνεια κυρίως στις πεδινές 

εκτάσεις, όπου κυριαρχούν οι αροτραίες μονοετείς καλλιέργειες και σε συγκεκριμένους 

τόπους δενδρώδεις, οι λοφώδεις εκτάσεις που καταλαμβάνονται κυρίως από δενδρώδεις 

καλλιέργειες. Η παραποτάμια βλάστηση, κατά μήκος των αρδευτικών καναλιών είναι 

περιορισμένη και αποτελείται κυρίως από καλάμια, αν και σποραδικά μπορεί να εμφανιστούν 

κάποια ενδιαφέροντα παρόχθια είδη. Οι ορεινές καλλιεργούμενες εκτάσεις, δημιουργούν 
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συνήθως ένα μωσαϊκό με αγροτικές εκτάσεις, θαμνώδεις εκτάσεις και δασικούς όγκους 

βελανιδιάς. 

Οικοσυστήματα Χορτολιβαδικών εκτάσεων (λειμώνες και βοσκότοποι) 

Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις, οι λειμώνες και οι βοσκότοποι είναι ανοιχτές περιοχές όπου 

κυριαρχούν βότανα, χορτάρια, γεώφυτα, αραιά διασκορπισμένα δέντρα και θάμνοι που 

εμφανίζονται σε ανοίγματα δασών και εγκαταλειμμένες αρόσιμες εκτάσεις. Οι υγροί λειμώνες 

είναι διάσπαρτοι στα ανοίγματα των δασών. Οι ξηρότεροι λειμώνες, τα ξέφωτα δασών και οι 

βοσκότοποι διαθέτουν πλούσια χλωρίδα που αποτελείται από ολοετή βότανα, γεώφυτα και 

χόρτα.  

Δάση 

Στην περιοχή του έργου υπάρχουν δάση στις ανατολικές κλίτυες του όρους Κόζιακα με αρκετά 

είδη κωνοφόρων και πλατύφυλλων δασικών ειδών.  

Η βλάστηση στις παραπάνω αναφερόμενες εκτάσεις περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: 

• Δάση πλατύφυλλων, 

• Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, 

• Σκληροφυλλική βλάστηση, 

• Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία με σημαντικές εκτάσεις φυσικής 

βλάστησης, 

• Φυσικοί βοσκότοποι 

• Λιβάδια 

• Μόνιμα αρδευόμενη γη 

• Μη αρδεύσιμη αρόσιμη γη. 

 

8.5.1.2 Χλωρίδα 

Στην ορεινή περιοχή Κόζιακα, Περτουλίου, Ασπροποτάμου (όρη Κόζιακας, Μπουντούρα, 

Αυγό) κυριαρχεί η υβριδογενής ελάτη (Abies alba x Α. cephalonica = Α. borisii regis). 

Υπάρχουν επίσης δάση οξιάς (Fagus moesiaca), καθώς και περιορισμένα μεικτά δάση οξιάς 

‐ ελάτης, όπου η οξιά σε καλές ποιότητες τόπου εισχωρεί ως υπόροφος αρχικά σε συστάδες 

της πιο πρόσοπης ελάτης. Επίσης, υπάρχουν σε χαμηλότερα υψόμετρα αμιγείς συστάδες δρυός 

Quercus cerris και Q. frainetto. Εμφανίζονται επίσης εντός των συστάδων οι δρύες Q. 

pubescens, Q. cerris. Στην περιοχή απαντώνται και τεχνητές αναδασώσεις του υποείδους 

μαύρης πεύκης Pinus nigra Sp. pallasiana. Στην κατώτερη ζώνη της δρυός υπάρχουν πολλές 

υποβαθμισμένες από τη βόσκηση εκτάσεις που χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα στην 

εντατική κτηνοτροφία. Περιλαμβάνουν αραιούς θαμνώνες με κύριο εκπρόσωπο το πουρνάρι 

(Quercus coccifera). Η παρόχθια βλάστηση των ποταμών συνεχούς ροής χαρακτηρίζεται από 

συστάδες Platanus orientalis (πλατάνου), Alnus glutinosa (σκλήθρου) και ειδών ιτιάς με πλέον 

χαρακτηριστικά τα Salix caprea, S. incana και S. alba. Άλλοι οικότοποι που απαντώνται είναι 

οι ελώδεις περιοχές με Blysmus compressus, οι περιοχές με πόες της φυτοκοινωνίας Gallion 

degeni και ο οικότοπος με Geranium aristatum. Πάνω από τα δασο‐όρια εμφανίζονται οι 

φυτοκοινωνίες των αλπικών (Daphno‐Festucetalia) και υποαλπικών (Junipero‐Daphnion) 
λιβαδιών. Στην ευρύτερη περιοχή της Πίνδου απαντώνται ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα 

είδη φυτών. Ενδεικτικά αναφέρονται τα απειλούμενα και προστατευόμενα από διεθνείς 

συνθήκες και την ελληνική νομοθεσία Thessium brachyphyllum, Barbarea sicula, Scuttelaria 
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rupestis, Pincuicula crystalline, Geranium humpertii, Lithospermum gulaudriorum και Allium 

heldreichii.  

8.5.1.3 Πανίδα 

Στα παραποτάμια δάση του Πηνειού και των παραποτάμων του διατηρείται μια αξιόλογη 

πανίδα όπως είναι τα σαΐνια (Accipiter brevipes), μικρά μεταναστευτικά γεράκια που 

φωλιάζουν εκεί και θα εγκαταλείψουν την περιοχή αν καταστραφούν αυτά τα δάση. Επίσης οι 

σπάνιοι μαυροπελαργοί (Ciconia nigra) φωλιάζουν και τρέφονται εκεί. Τα δύο αυτά είδη 

προστατεύονται από το παράρτημα Ι της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Περί διατηρήσεως των αγρίων 

πτηνών». Άλλο αξιόλογο σπάνιο είδος πανίδας του οικοσυστήματος αυτού είναι η βίδρα (Lutra 

lutra), της οποίας οι τελευταίοι πληθυσμοί επιβιώνουν ακόμα στα καθαρότερα τμήματα των 

ποταμών αυτών. Εκτός από χώρο φωλιάσματος και διαβίωσης για πολλά είδη πανίδας οι 

στενές αυτές λωρίδες βλάστησης αποτελούν και διαδρόμους επικοινωνίας και εποικισμού 

(corridors). Επιπλέον τα σπονδυλωτά αντιπροσωπεύονται από μεγάλη ποικιλία πουλιών 

(σποροφάγα, εντομοφάγα, παμφάγα, ημερόβια και νυχτόβια αρπακτικά) και θηλαστικών 

(χειρόπτερα, εντομοφάγα, φυτοφάγα, τρωκτικά και μικρά σαρκοφάγα) στην έκταση της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας. Επίσης υπάρχουν πολλά είδη τρωκτικών και αμφιβίων. 

Ειδικότερα, απαντώνται όσον αφορά στα θηλαστικά: Λύκος (Canis Iupus)‐τρωτό, Αλεπού 

(Vulpes νulpes)‐τρωτό, Σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor) , Τυφλοπόντικας, Λαγός (Lepus 

europeus) , Μαυροποντικός (Rattus rattus), Πετροκούναβο (Martes foina), Ασβός (Meles 

meles), Νυφίτσα (Mustela nivalis), Αγριογούρουνο (Sus scrofa), Ζαρκάδι (Capreolus 

capreοlus)‐τρωτό, Νυχτερίδες, Βίδρα (Lutra lutra)‐τρωτό, Σκίουρος (Sciurus vulgaris). Όσον 
αφορά στα ερπετά και τα αμφίβια, απαντώνται τρία είδη Φρύνου (Φρύνος ο κοινός, 

Χωματόφρυνος, Πρασινόφρυνος), Γραικοχελώνα, Ονυχοχελώνα, τρία είδη Βατράχου, 

τέσσερα είδη σαύρας, και φίδια Δενδρογαλιά, Τυφλίτης, Σαΐτα, Οχιά και δύο είδη Νερόφιδου. 

 

8.5.2 Περιοχές του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών 

Περιοχές δικτύου Natura 

Οι περιοχές του δικτύου NATURA 2000, αποτελούνται από δύο κατηγορίες περιοχών: από τις 

Ειδικές Ζώνες Διατήρησης σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/EOK και από τις Ζώνες Ειδικής 

Προστασίας για τα Πουλιά σύμφωνα με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ.  

Στην κατηγορία ΕΖΔ ανήκουν προστατευτέες περιοχές που περιέχονται στον κατάλογο Natura 

2000. Σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφο 4.1 του Ν. 3937/2011 ως ΕΖΔ χαρακτηρίζονται οι 

περιοχές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) του 

Παραρτήματος 1 της απόφασης 2006/613/ΕΚ της Επιτροπής (259) και της απόφαση 

2008/335/ΕΚ της Επιτροπής, σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου «για τη 

διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» και την 

τροποποίηση της Οδηγίας με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου (L284 της 31‐10‐2003). 

Η Ελληνική νομοθεσία έχει εναρμονιστεί με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ με την υπ‘ αριθμό 

33318/3028/1998 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών 

οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (ΦΕΚ 1289/Β/18‐

12‐1998) και την τροποποίηση αυτής με την ΚΥΑ Η.Π. 14849/853/Ε103/2008 (ΦΕΚ 

645/Β/11‐4‐ 2008), καθώς και με τον Νόμο 3937/2011. 
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Το έργο βρίσκεται σχεδόν εξολοκλήρου εντός της περιοχής Natura GR1440006 και μικρό 

τμήμα του εντός της περιοχής GR1440002. Οι ζώνες αυτές είναι οι κάτωθι: 

Κερκέτιο Όρος (Κόζιακας)” 

Κωδικός Περιοχής:   GR1440002 

Τύπος:          SCI (2006-09), SAC (2011-03) 

Ημ/νία πρώτης καταγραφής : 1995-04, επικαιρ. 05/2009 

Θεσμικό πλαίσιο:  Ν. 3937/29-03-11  

Γεωγραφικό Μήκος:     21,474 

Γεωγραφικό Πλάτος:     39,570 

Μέσο Υψόμετρο (m):     944 

Έκταση (ha):       50.431  

Δεν υπάρχει θεσμοθετημένος Φορέας Διαχείρισης της ανωτέρω περιοχής Natura. Υπεύθυνος 

φορέας είναι η Δ/νση Δασών Τρικάλων. Δεν υφίσταται Σχέδιο Διαχείρισης του περιοχής το 

οποίο βρίσκεται υπό εκπόνηση. 

Χαρακτηριστικά 

Το όρος Κερκέτιο (Κόζιακας) είναι ένα βουνό στην αριστερή άκρη της κεντρικής οροσειράς 

της Πίνδου, με γυμνές και βραχώδεις κορυφογραμμές και κορυφές, αλλά και με έλατα και 

ανοικτά δάση δομών χαράδρας. Η βλάστηση της περιοχής περιλαμβάνει φρύγανα, ξηρά 

ασβεστολιθικά λιβάδια, ξηρά πυριτικά λιβάδια, φυσικά δάση από κωνοφόρα δέντρα, 

στρώματα, εκτεθειμένους βράχους και εσωτερικούς βράχους. Ο κυρίαρχος τύπος βλάστησης 

είναι τα δάση ελάτης του βασιλιά Boris (Abies borisii-regis). Το Abies borisii regis σχηματίζει 

αμιγή, αρκετά καλά δομημένα δάση και αναμιγνύεται μόνο με οξιά σε μικρές κηλίδες (ο 

οικότοπος περιγράφεται με τον κωδικό 9270, ο οποίος όμως αντιστοιχεί σε μικτά δάση οξιάς). 

Κατά μήκος της συνεχούς ροής μικρών τοπικών ποταμών υπάρχουν δάση Platanus orientalis 

με Alnus glutinosa, Salix caprea, Salix alba, Salix incana και Salix sp. Οι υποαλπικοί λειμώνες 

χαρακτηρίζονται από τη ζώνη Junipero-Daphnion. Υπάρχουν επίσης βαθμιδωτά λιβάδια 

γιρλάντας (6173). Τέλος, ο χώρος περιλαμβάνει το Πανεπιστημιακό δάσος του Περτουλίου, 

που χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς λόγους και διατηρείται σε μία πολύ υψηλή ποιοτική 

κατάσταση.  

Α. Ποιότητα και σπουδαιότητα 

Το όρος Κερκέτιο είναι μια περιοχή με σημαντική ποικιλομορφία, υποστηρίζοντας καλά 

διατηρημένα φυσικά ενδιαιτήματα, κυρίως τα έλατα και τα δρύινα δάση καθώς και τους 

βραχώδεις βιότοπους και φιλοξενώντας ενδημικά και απειλούμενα ή σπάνια είδη της χλωρίδας 

και της πανίδας, κυρίως της ορνιθοπανίδας και πανίδας θηλαστικών. Το βουνό έχει 

χαρακτηριστεί ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (IBA) για μεγάλα αρπακτικά πουλιά και 

έχει μεγάλους πληθυσμούς αρπακτικών, ειδικά για γύπες. Οι σημαντικοί πληθυσμοί 

θηλαστικών που βρέθηκαν στην περιοχή οφείλονται εν μέρει στη διαχείριση του τόπου ως 

καταφύγιο θηραμάτων και ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή : τα ζώα τρέφονται και 

προστατεύονται από φυσικές και ανθρώπινες απειλές (κυνήγι). Επιπρόσθετα, εισήχθησαν και 

εκτρέφονται τρία είδη θηραμάτων στην περιοχή: ένα είδος ελαφιού Dama, ένας φασιανός 

(Phasianus colchicus) και ένα είδος πέρδικας. Η οικολογική ποιότητα και η ισορροπία του 

τόπου όπως διαμορφώνεται από τη διαχείριση του τόπου είναι εύθραυστα και απαιτούν συνεχή 
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συντήρηση από την αρμόδια Δ/νση Δασών. Ωστόσο, είναι σημαντικό το φυσικό περιβάλλον 

να προστατεύεται και να διατηρείται αποτελεσματικά και ταυτόχρονα να αποτελεί σημαντική 

πηγή εισοδήματος για την περιοχή, λειτουργώντας ως τουριστικό αξιοθέατο (για κυνήγι). 

Αλλα σημαντικά είδη είναι: 

α) Ζώα: Τα ασπόνδυλα είδη Kirinia climene, Heodes alciphron, Eumedonia eumedon, 

Strimonida walbum και Closiana dia θεωρούνται απειλούμενα σημαντικά είδη στην Ευρώπη 

(Heath 1981, Dabrowski). Το Closiana dia προστατεύεται επίσης από τον ελληνικό νόμο 

(Προεδρικό Διάταγμα 67/81). Το Syricthus tesselum (= Muschampia tesselum) θεωρείται 

σημαντικό και απειλούμενο είδος (Heath 1981, Dabrowski, Koomen & van Helsdingen, 1993, 

Corine, 1988, IUCN, 1993) και προστατεύεται επίσης από τον ελληνικό νόμο (Προεδρικό 

Διάταγμα 67/81). Τα είδη Gonepteryx rhamni, Coluber gemonensis, Glis glis, Mustela nivalis, 

Sciurus vulgaris, Triturus alpestris προστατεύονται από τον ελληνικό νόμο (Προεδρικό 

Διάταγμα 67/81). Τα ερπετά Elaphe longissima και Coronella austriaca θεωρούνται 

απειλούμενα (κατάλογος απειλούμενων ειδών Corine) και περιλαμβάνονται στο παράρτημα 

IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και προστατεύονται από τον ελληνικό νόμο (Π.Δ. 67/81). Τα είδη 

Vipera ammodytes και Felis sylvestris περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV της οδηγίας 92/43 

/ ΕΟΚ. Το Lacerta viridis, το L. trilineata και το Podarcis muralis περιλαμβάνονται στο 

παράρτημα IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και προστατεύονται από τον ελληνικό νόμο (προεδρικό 

διάταγμα 67/81).  

β) Φυτά: Nepeta spruneri, Anthyllis vulneraria ssp. bulgarica, Dianthus viscidus, Sideritis 

raeseri ssp. raeseri (= Sideritis sicula ssp. raeseri), Carum graecum ssp. graecum, Campanula 

spatulata ssp. η spatulata και η Poa thessala είναι ενδημικά της βαλκανικής. Η Carlina frigida 

είναι ένα Βαλκανικό ενδημικό που εμφανίζεται στην νότια και κεντρική Ελλάδα και 

πιθανότατα επεκτείνεται στην Αλβανία και στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Το Ophioglossum 

vulgatum απαντάται στις εύκρατες περιοχές της βόρειας αιμόσφαιρας, αλλά είναι σπάνιο και 

διασκορπισμένο στην Ελλάδα. Το Geranium humbertii προστατεύεται από τον ελληνικό νόμο 

(Π.Δ. 67/81), όπως και τα ενδημικά είδη Lithospermum goulandriorum και Allium heldreichii 

περιλαμβάνονται στον κατάλογο των κόκκινων δεδομένων της IUCN (1993) στην κατηγορία 

των απειλούμενων φυτών που χαρακτηρίζονται ως σπάνια και προστατεύονται από τον 

ελληνικό νόμο (Π.Δ. 67/81). 

“Κορυφές Όρους Κόζιακα”  

Κωδικός Περιοχής:   GR1440006 

Τύπος:          SPA (2002-10) 

Θεσμικό πλαίσιο: KYA 37338/1807/E103/1-09-12 (ΦΕΚ 1495Β)  

Γεωγραφικό Μήκος:     21,572 

Γεωγραφικό Πλάτος:     39,498 

Έκταση (ha):       19.726,47 

Κερκέτιο  Όρος ( Κόζιακας ) είναι ένα βουνό στην αριστερή άκρη της κεντρικής οροσειράς 

Πίνδου, με γυμνές και βραχώδεις κορυφογραμμές και κορυφές, αλλά και με έλατα και ανοικτά 

δάση δομών χαράδρας. Η βλάστηση της περιοχής περιλαμβάνει φρύγανα, ξηρά ασβεστολιθικά 
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λιβάδια, ξηρά πυριτικά λιβάδια, Quercus  τα δάση frainetto , τα γειτονικά δάση του coniferus, 

τα ερείπια, τους εκτεθειμένους βράχους και τους εσωτερικούς γκρεμούς. 

Άλλοι βιότοποι είναι: 

Κερκέτιο όρος (Κόζιακας) 

Κατηγορία: Βιότοπος CORINE 

Κωδικός τόπου: A00010041 

 

 

Σχήμα 8-7: Προστατευόμενες περιοχές δικτύων Natura 2000 με τη θέση του έργου 

(κόκκινο σχήμα) 

 

8.5.3 Δάση και δασικές εκτάσεις 

Στην περιοχή των μελετούμενων έργων παρατηρούνται δάση και δασικές εκτάσεις. 

 

8.5.4 Άλλες σημαντικές φυσικές περιοχές 

Στην περιοχή του έργου παρατηρείται φυσική βλάστηση εντός γεωργικής γης, η οποία είναι 

εντός περιοχής Natura.  
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8.6 Ανθρωπογενές περιβάλλον 

8.6.1 Χωροταξικός σχεδιασμός και χρήσεις γης 

8.6.1.1 Χωροταξικός σχεδιασμός 

Το πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού στην ευρύτερη περιοχή ορίστηκε με την «Έγκριση 

Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας 

Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 1484/Β/10-10-2003).  

Οι βασικοί στόχοι των Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές είναι οι εξής: 

 Η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας και η προστασία 
του περιβάλλοντος, του φυσικού αποθέματος, του τοπίου και της πολιτιστικής 

κληρονομιάς. 

 Η διαμόρφωση και υποστήριξη του ρόλου της περιφέρειας Θεσσαλίας στο ευρωπαϊκό 
και διεθνές χωρικό σύστημα. 

 Η αντιμετώπιση των δια- και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων ανάπτυξης και συνθηκών 

διαβίωσης.  

 Η υποστήριξη των αναπτυξιακών επιλογών και ο χωρικός συντονισμός των δημόσιων 
επενδύσεων που προβλέπουν τα εγκεκριμένα αναπτυξιακά προγράμματα. Η 

υποστήριξη νοείται και ως αποσαφήνιση ή/και πρόταση αναθεώρησης ορισμένων 

αναπτυξιακών επιλογών, συναρτήσει της εφικτότητας και των επιπτώσεών τους στους 

φυσικούς πόρους, τη χωρική οργάνωση και το περιβάλλον. 

 Η διαμόρφωση ενός πλαισίου για τον προσανατολισμό των ιδιωτικών επενδύσεων. 

 Η υποστήριξη ειδικών στόχων και εξειδίκευση σε περιφερειακό επίπεδο στόχων για το 
οικιστικό δίκτυο, την οικιστική ανάπτυξη και την παραθεριστική κατοικία, την 

πολιτική γης, τον παράκτιο χώρο και τον αγροτικό χώρο. 

 Η διαμόρφωση κατευθύνσεων για τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού. 

 Η συλλογή πληροφοριών αναγκαίων για (α) την παρακολούθηση της εφαρμογής των 
ΧΣΠ, και (β) την τροφοδότηση του μελλοντικού Παρατηρητηρίου Χωροταξίας και του 

πληροφοριακού συστήματος της Διεύθυνσης Χωροταξίας.  

Με το Περιφερειακό Πλαίσιο προτείνεται η δικτύωση της Θεσσαλίας με τους μεγάλους 

οδικούς άξονες υπερτοπικών μεταφορών ΠΑΘΕ, ΕΓΝΑΤΙΑ, ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ οι οποίοι θα 

λειτουργήσουν και ως διάδρομοι ανάπτυξης. Η σύνδεση της Θεσσαλίας με τους άξονες αυτούς 

θα παρακάμψει τα φυσικά εμπόδια που υφίστανται λόγω του ορεινού όγκου της Πίνδου. 

Επίσης προτείνεται η ενίσχυση του δίπολου Λάρισας – Βόλου με την αναβάθμιση του ρόλου 

των δύο πόλεων, με εξέλιξη προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας ισχυρής συγκέντρωσης 

αστικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων και συμπληρωματικοτήτων, με σύνθετη 

εσωτερική οργάνωση με χαρακτηριστικά μητροπολιτικής ζώνης. Ο άξονας Τρικάλων-

Καρδίτσας, καθώς και διακλαδώσεις από τις δύο αυτές πόλεις προς τα ανατολικά, 

ολοκληρώνουν τη δικτύωση του αστικού συστήματος.  

Επίσης προτείνεται η διαμόρφωση του χώρου σε τέσσερις ζώνες:  

 Τη μητροπολιτική ζώνη Λάρισας – Βόλου και Καρδίτσας – Τρικάλων. 

 Τη ζώνη εντατικής γεωργίας στο Θεσσαλικό κάμπο και με ορισμένες επεκτάσεις προς 

περιοχές μεγαλύτερου υψόμετρου με δυνατότητες ανάπτυξης ανταγωνιστικών 

γεωργικών καλλιεργειών νέου τύπου (ΠΟΠ, βιολογική γεωργία...). 
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 Την ορεινή περιμετρική ζώνη στα Δυτικά, Βόρεια και Ανατολικά βασισμένη σε 
γεωργικές δραστηριότητες και σε νέες (ήπιες, κατά τεκμήριο) μορφές τουρισμού. 

 Ζώνη των νησιών, βασισμένη σε παραδοσιακές μορφές τουρισμού («ήλιου και 

θάλασσας») που σταδιακά θα εξυγιανθούν και αναβαθμιστούν ποιοτικά. 

8.6.1.2 Χρήσεις γης 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., αντιπροσωπεύει το 10,6% της 

συνολικής έκτασης της χώρας. Η Π.Ε. Τρικάλων καταλαμβάνει το 24%. Αναφορικά με την 

κατανομή της έκτασης κατά υψομετρικές ζώνες, η πιο «ορεινή» Π.Ε. είναι η Π.Ε. Τρικάλων 

(71% της έκτασης της είναι ορεινή και 17% πεδινή). Ειδικότερα για τις χρήσεις γης της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας και σύμφωνα με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού 

και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας επισημαίνονται τα παρακάτω: 

Οι χρήσεις γης που παρατηρούνται είναι: 

 Οικιστική ζώνη, 

 Δάση πλατύφυλλων, 

 Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις, 

 Φυσική βοσκότοποι, 

 Μη αρδεύσιμη αρόσιμη γη, 

 Σκληροφυλλική βλάστηση, 

 Μόνιμα αρδευόμενη γη 

 Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία με σημαντικές εκτάσεις φυσικής 
βλάστησης. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτικά η κατανομή της συνολικής έκτασης της 

Δ.Ε. Κόζιακα κατά χρήσεις γης. Τα στοιχεία τα οποία προέρχονται από την απογραφή του 

1991 της Ε.Σ.Υ.Ε. 

 

Πίνακας 8-6: Κατανομή έκτασης κατά χρήση γης (σε χιλιάδες στρέμματα) 

Τ.Κ. 
Σύνολο 

εκτάσεων 

Καλλιεργούμενες 

εκτάσεις και 

Αγραναπαύσεις 

Βοσκότοποι 

Δάση 

  Άλλες 

εκτάσεις, 

νερά, 

οικισμοί 

 

Κοινοτικοί 

ή Δημοτ. 

Άλλοι 

(Ιδιωτικοί 

κ.τ.λ.) 

 

Νερά 
Οικισμοί 

δρόμοι 

Τ.Κ. Γενεσίου 9,1 1,1 4,0 0,0 3,0 0,4 0,5 0,0 

Τ.Κ. 

Γοργογυρίου 10,2 3,4 1,7 0,0 4,5 0,0 0,6 0,0 

Τ.Κ. 

Ξυλοπάροικου 14,1 1,5 0,0 11,9 0,0 0,2 0,6 0,0 

Τ.Κ. Πρίνου 15,6 4,3 4,8 0,0 5,9 0,5 0,2 0,0 
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Τ.Κ. 

Προδρόμου 10,2 1,9 0,0 1,4 6,2 0,2 0,6 0,0 

Σύνολο 59,2 12,2 10,5 13,3 19,6 1,3 2,5 0,0 

% 100,0% 20,6% 17,7% 22,5% 33,1% 2,2% 4,2% 0,0% 

 Πηγή: ΕΣΥΕ. (1991) 

 

 

 

 

 

 

Η συνολική έκταση της Δ.Ε. Κόζιακα ανέρχεται σε 59.200 στρέμματα. Το μεγαλύτερο τμήμα 

σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, καταλαμβάνουν, οι βοσκότοποι κοινοτικοί και ιδιωτικοί 

(23.800 στρ.) και έπονται τα δάση (19.600 στρ). Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις και οι 

αγραναπαύσεις καλύπτουν 12.200 στρέμματα και οι οικισμοί τα 2.500 στρ.  

 

8.6.2 Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν οικισμοί που να προστατεύονται λόγω του 

ιδιαίτερου πολεοδομικού, αισθητικού, ιστορικού, λαογραφικού και αρχιτεκτονικού τους 

χαρακτήρα καθώς και χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί οικισμοί.  

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης επικρατούν δάση και εκτάσεις γεωργικής καλλιέργειας και 

υπάρχουν διάσπαρτοι οικισμοί οι οποίοι ως επί το πλείστον κατοικούνται από τους ιδιοκτήτες 

των παρακείμενων αγροτικών εκτάσεων. 

 

8.6.3 Πολιτιστική κληρονομιά 

Στους ιστορικούς χρόνους η Τρίκκη ήταν πρωτεύουσα της Εστιαιώτιδας (Δωρίδα) και γνώρισε 

ακμή. Τον 4ο αι. μ.Χ. η πόλη αποτέλεσε έδρα επισκοπής και έμεινε στην εκκλησιαστική 

ορολογία ως Τρίκκη. 

Η ονομασία Τρίκαλα πρωτοαναφέρεται από την Άννα Κομνηνή τον 12ο αι μ.Χ. στην 

Αλεξιάδα. Το Μεσαίωνα Γότθοι, Σλάβοι, Βούλγαροι λεηλάτησαν την πόλη. Το 1081 μ. Χ. η 

πόλη καταστράφηκε από τους Νορμανδούς του Βοημούνδου. Το 1204 όταν οι Φράγκοι 

κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη, τα Τρίκαλα και όλη η Θεσσαλία αποτέλεσαν το 

Δεσποτάτο της Ηπείρου, με ηγεμόνα τον Μιχαήλ Α’ Κομνηνό. Τον 14ο αι. μ. Χ. τα κατέλαβαν 

οι Σέρβοι του Στέφανου Δουσάν και έγιναν έδρα του Σέρβου Πρελιούμπ και του Συμεών 

Ούρεος. Την εποχή της σερβικής κατοχής κτίστηκαν τα μοναστήρια των Μετεώρων. Το 1393 

καταλήφθηκαν για πρώτη φορά από τους Τούρκους. Απελευθερώθηκαν το 1403 για να 

υποταχθούν οριστικά το 1421. Κατά την Τουρκοκρατία και μέχρι το μισό του 18ου αι. ήταν 

πρωτεύουσα της Θεσσαλίας. Την ίδια εποχή ιδρύθηκαν στην πόλη ελληνικές σχολές. Σε μια 

από αυτές σπούδασε ο περίφημος Διονύσιος ο «Φιλόσοφος». Τα Τρίκαλα απελευθερώθηκαν 

στις 23 Αυγούστου 1881 για να γνωρίσουν προσωρινά και πάλι τον τουρκικό ζυγό το 1897-

98.  

Στην άμεση περιοχή των έργων δεν υπάρχουν κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι ή μνημεία. 

Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν αρκετοί κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι όπως είναι οι 

κάτωθι σύμφωνα με την ΥΑ 12524/9-12-1964 - ΦΕΚ 38/Β/19-1-1965.  
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 Tα αρχαία τείχη και ο εντός και παρ' αυτά χώρος της αρχαίας πόλεως Πελινναίου, η 
Πέλιννα, κατά την θέσιν ''Παλαιογαρδίκη'' και ''Zόρι Παπά'' βορείως του χωρίου 

Πετρόπορος ως και ο εντός του χωρίου τούτου αρχαίος τύμβος (Mαγούλα). 

 Tα τείχη και άλλα αρχαία λείψανα επί του υψώματος Mικρό Bουνό, ύπερθεν του 

χωρίου Kλοκητός (Kλοκοτός) αποδιδόμενα εις την αρχαίαν πόλιν Φαρκαδώνα. 

 Δύο αρχαίαι ακροπόλεις ('' Kάστρα '') παρά το χωρίον Nεοχώριον (αρχ. Oιχαλία). 

 Στην περιοχήν των χωρίων Aγριλιά (Π. Σμόλια) και Nέα Σμόλια τρία ''Kάστρα'', ήτοι 
αρχαίαι ακροπόλεις εν θέσει ''Bροντισμένη", «Kάστρο της Ωρηάς'' και παρά τον 

οικισμόν ''Kουμαριά''. 

 το ύψωμα του Προφήτη Hλία, ύπερθεν του χωρίου Zάρκου, εφ' ου τα αρχαία 
πολυγωνικά τείχη και άλλα λείψανα της αρχαίας πόλεως Φραϋττού. 

 ο NΔ του χωρίου Zάρκου γήλοφος μεγάλου προϊστορικού οικισμού γνωστός υπό το 

όνομα ''Πλατειά Mαγούλα''. 

 Tα λείψανα αρχαίας πόλεως (Φήκα) επί υψώματος παρά το χωρίον Φήκη 
(Bαρυμπόμπη).  

 Aρχαία λείψανα και τάφοι παρά το χωρίον Kαλόγηροι. 

 αρχαία λείψανα μεταξύ των χωρίων Πιάλεια (Λεπενίτσα) και Ξυλοπάροικον, 

αποδιδόμενα εις την αρχαίαν πόλιν Πιάλειαν και δη το ύψωμα Παλιόκαστρο (υψομ. 

400 μ.) και τα εν τη κάτωθεν αυτού θέσει (Φτελιά) αρχαία λείψανα.  

 τα αρχαία λείψανα παρά το χωρίον Oξύνεια (Mερίτσα). 

 τα αρχαία λείψανα παρά το χωρίον Eλληνόκαστρον (Kούρσοβον). 

 τα αρχαία λείψανα παρά το χωρίον Διαλεκτόν (Σκούμπος) Φαλώρειας.  

 τα αρχαία λείψανα επί υψώματος (720 m) μεταξύ των χωρίων Σαρακήνα και Διάβα 
(Πρεβέντα). 

 τα αρχαία λείψανα μεταξύ των χωρίων Nικλίτσι και Mεγάρχη. 

 τα αρχαία λείψανα παρά το χωρίον Eλάτη (Tύρνα) αποδιδόμενα εις την αρχαίαν πόλιν 
Ποίτνεον.  

 Τα αρχαία λείψανα παρά το χωρίον Αρδάνι βορείως των Τρικάλων. 

 το ύψωμα ''Kαστρί'' νοτίως του χωρίου Πηνειός (Zάρκο Mαρί) και κατά τη δεξιάν 
όχθην τού Πηνειού, εις τα όρια των Nομών Tρικάλων και Λαρίσης, εφ' ου τείχη της 

αρχαίας πόλεως Άστραγος (Άτραγος). 

Επίσης σημαντικό βυζαντινό μνημείο είναι το Κάστρο των Τρικάλων, παλιά πόλη Βαρούσι 

και ο Ναός Αγίων Αναργύρων. Επιπλέον στην πόλη των Τρικάλων εντοπίζεται ο 

αρχαιολογικός χώρος Ασκληπιείο Τρικάλων.  

 

 

8.7 Κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον 

8.7.1 Δημογραφική διάρθρωση 

Ο Δήμος Τρικκαίων είναι Δήμος της περιφέρειας Θεσσαλίας με έδρα τα Τρίκαλα. Η συνολική 

έκταση του Δήμου είναι 608.48 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 81.355 κάτοικοι σύμφωνα με την 

απογραφή του 2011.  

Σύμφωνα με την απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το έτος 2011 η πληθυσμιακή 

κατανομή στο Δήμο Τρικκαίων παρουσιάζεται ακολούθως: 
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Πίνακας 8-7: Πληθυσμός ανά Δ.Ε. Κόζιακα 

Διοικητική υπαγωγή Μόνιμος πληθυσμός 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ  81.355 

Δ.Ε. Κόζιακα 2.123 

Τοπική Κοινότητα Γενεσίου 316 

Τοπική Κοινότητα Γοργογυρίου 528 

Γοργογύριον 483 

Δίλοφον 45 

Τοπική Κοινότητα Ξυλοπαροίκου 238 

Κόρη  0 

Ξυλοπάροικο 238 

Τοπική Κοινότητα Πρίνου 569 

Ανταλλάξιμα,τα 115 

Πρίνος 454 

Τοπική Κοινότητα Προδρόμου 472 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Απογραφής Έτους 2011 της ΕΛ.ΣΤΑΤ. η Δημοτική Ενότητα 

(πρώην Δήμος) Κόζιακα καταλαμβάνει έκταση 59 τ.χλμ. και έχει συνολικό πληθυσμό 2.123 

κατοίκους. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του πληθυσμού στην ευρύτερη περιοχή 

έργου, την περίοδο 1981 – 2011, με βάση τις επίσημες απογραφές πληθυσμού. Για την Δ.Ε 

Τρικκαίων, από τα πληθυσμιακά στοιχεία φαίνεται ότι ο μόνιμος πληθυσμός παρουσιάζει 

σημαντική αύξηση πληθυσμού την περίοδο 1981-2011 (37,63%), με μικρή μείωση την 10-ετία 

91-2001 (5,84%). Η Δ.Ε. Κόζιακα παρουσιάζει ακριβώς την αντίθετη εικόνα μεταβολής 

πληθυσμού με συνολική μείωση την περίοδο 1981-2011 (48,11%), με μικρή αύξηση την 10-

ετία 91-2001 (6,16%). Ομοίως με την Δ.Ε. Κόζιακα οι οικισμοί Γοργογύρι, Πρόδρομος και 

Πρίνος. Ο οικισμός Γενέσι παρουσιάζει μείωση όλες τις δεκαετίες με συνολική μείωση την 

περίοδο 1981-2011 43,87%.   

 

Πίνακας 8-8: Εξέλιξη πληθυσμού περιοχής μελέτης (βάση απογραφών ΕΣΥΕ) 

Πληθυσμός απογραφής Μεταβολή (%) 

Δημοτικές 

Ενότητες 
1981 1991 2001 2011 1981-91 1991-01 2001-11 1981-2011 

Τρικκαίων 45160 48962 46101 62154 8,42 -5,84 34,82 37,63 

Κόζιακα 4091 2726 2894 2123 -33,37 6,16 -26,64 -48,11 
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Πληθυσμός απογραφής Μεταβολή (%) 

Δημοτικές 

Ενότητες 
1981 1991 2001 2011 1981-91 1991-01 2001-11 1981-2011 

Γοργογύριον  1029 627 765 528 -39,07 22,01 -30,98 -48,69 

Γενέσι 563 411 405 316 -27,00 -1,46 -21,98 -43,87 

Ξυλοπάροικο 724 512 438 238 -29,28 -14,45 -45,66 -67,13 

Πρόδρομος 1011 558 571 472 -44,81 2,33 -17,34 -53,31 

Πρίνος 764 618 715 569 -19,11 15,70 -20,42 -25,52 

 

8.7.2 Παραγωγική διάρθρωση της τοπικής οικονομίας 

Ο ενεργός πληθυσμός της Δ.Ε. Κόζιακα κατηγοριοποιείται σε τρεις τομείς:  

 Πρωτογενής (γεωργία – κτηνοτροφία – δασοκομία - θύρα),  

 Δευτερογενής (βιοτεχνία – βιομηχανία) και  

 Τριτογενής τομέας απασχόλησης (υπηρεσίες – εξυπηρετήσεις).  

Στον επόμενο πίνακα φαίνεται η διάρθρωση της απασχόλησης ανά παραγωγικό Τομέα, 

σύμφωνα με τον οποίο κυρίαρχος είναι ο τριτογενής Τομέας :  

 

Πίνακας 8-9: Παραγωγική διάρθρωση της τοπικής οικονομίας (βάση απογραφών ΕΣΥΕ) 

 

Α/Α 

 

 

Τ.Κ. 

 

Απασχολούμενοι 
Α/γενής 

τομέας 

Β/γενής 

τομέας 

Γ/γενής 

τομέας 

Δεν 

δήλωσαν 

1 Τ.Κ. Γενεσίου 166 109 33 24 0 

2 Τ.Κ. Γοργογυρίου 190 74 55 59 2 

3 Τ.Κ. Ξυλοπάροικου 84 36 33 14 1 

4 Τ.Κ. Πρίνου 246 158 35 51 2 

5 Τ.Κ. Προδρόμου 135 46 34 53 2 

Σύνολο Δ.Ε. 1635 821 423 190 201 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. 

 

 

 

 

——-ι 

 

 

Κυρίαρχος τομέας της Δ.Ε. Κόζιακα είναι ο πρωτογενής τομέας με 50,21%, ακολουθεί ο 

δευτερογενής τομέας με 25,87% και μικρότερη συμμετοχή έχει ο τριτογενής τομέας με 
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11,62%. Η απασχόληση στον τριτογενή τομέα οφείλεται στη γειτνίαση των οικισμών με τα 

Τρίκαλα όπου είναι και η κύρια απασχόληση των κατοίκων του Δήμου. 

Στον πίνακα 8-10 φαίνεται ο αριθμός των ανέργων που ανέρχεται σε ποσοστό το 6%, καθώς 

και ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός.  

 

Πίνακας 8-10: Άνεργοι και οικονομικά μη ενεργοί 

Τ.Κ. Άνεργοι Οικονομικώς μη ενεργοί 

Τ.Κ. Γενεσίου 8 153 

Τ.Κ. Γοργογυρίου 22 350 

Τ.Κ. Ξυλοπάροικου 15 225 

Τ.Κ. Πρίνου 16 300 

Τ.Κ. Προδρόμου 14 301 

Σύνολο Δ.Ε. 75 1.329 

 

8.7.2.1 Πρωτογενής τομέας 

Γεωργία 

Από τους κλάδους φυτικής παραγωγής που κυριαρχούν στην περιοχή του Δήμου Τρικκαίων, 

προκύπτει απόλυτη κυριαρχία των ετήσιων αροτραίων καλλιεργειών, λόγω της δυναμικότητας 

των πεδινών κυρίως περιοχών, οι οποίες και καταλαμβάνουν το 92,5% της συνολικής 

καλλιεργούμενης γεωργικής γης και ακολουθούν οι δενδρώδεις καλλιέργειες με ποσοστό 6,44 

% και τα αμπέλια με 1,08%. Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η σύνθεση των 

καλλιεργειών στο Δήμο Τρικκαίων.  
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Σε σχέση με τις αροτραίες καλλιέργειες, ποσοστό της τάξης του 88,5% καταλαμβάνουν τα 

φυτά μεγάλης καλλιέργειας και ακολουθούν, με συνολικό ποσοστό 4,8%, οι καλλιέργειες 

κηπευτικών, οι ανθόκηποι, τα θερμοκήπια, και τα σπορεία. 

Ειδικότερα, μεταξύ των αροτραίων καλλιεργειών, τα κτηνοτροφικά φυτά, με κύριο 

αντιπρόσωπό τους τη μηδική, καταλαμβάνουν έκταση 5.638,9 Ηa, ήτοι ποσοστό της τάξης του 

27% επί της συνολικής έκτασής τους. Ακολουθούν το βαμβάκι με 4.548,4 Ha, που αντιστοιχεί 

σε ποσοστό της τάξης του 21,8% επί των αροτραίων καλλιεργειών, o ποτιστικός αραβόσιτος 

με 4.475,5 Ηa και ποσοστό 21,4% και τα χειμερινά σιτηρά, με κύριο αντιπρόσωπό τους το 

μαλακό σιτάρι, με 3.880 Ηa και ποσοστό με το 18,6%. Το υπόλοιπο ποσοστό 11,2% 

μοιράζονται οι καλλιέργειες καπνού, ζαχαρότευτλων, οσπρίων, κηπευτικών και μποστανικών. 

 

Κτηνοτροφία 

Η κτηνοτροφία στην περιοχή του Δήμου Τρικκαίων αποτελεί σαφέστατα έναν πολύ δυναμικό 

κλάδο που διαδραματίζει έναν όλο και σημαντικότερο ρόλο στην τοπική οικονομία. 

Οι μορφές άσκησης της κτηνοτροφίας είναι κατά κύριο λόγο: α) η εκτατική που αφορά κυρίως 

τη νομαδική αιγο-προβατοτροφία και χρησιμοποιεί πρόχειρες κατασκευές για την στέγαση 

των ζώων με μικρό αριθμό οργανωμένων μονάδων, β) η εντατική – ενσταβλισμένη 

κτηνοτροφία που αφορά κυρίως τους χοίρους και τα βοοειδή. Κοινό χαρακτηριστικό και των 

δύο αυτών μορφών άσκησης της κτηνοτροφικής δραστηριότητας σε τοπικό επίπεδο είναι η 

οικογενειακής μορφής εκμεταλλεύσεις. 

Σύμφωνα με στοιχεία του έτους 2014 από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων 

σχετικά με τη σύνθεση του ζωικού κεφαλαίου και των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της 

περιοχής, κυριαρχούν τα αιγοπρόβατα ελευθέρας βοσκής και ακολουθούν τα βοοειδή. Σε 

σχέση με τα βοοειδή, επισημαίνουμε δε ότι ποσοστό της τάξης περίπου 20% αφορά σε 

αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και το υπόλοιπο 80% σε αγελάδες κρεατοπαραγωγής. Για τη 

χοιροτροφία, επισημαίνεται η ελαφρά πτωτικής της πορεία την τελευταία πενταετία, αφού 

αρκετοί κτηνοτρόφοι επιλέγουν, λόγου του κόστους και των χαμηλών ενισχύσεων, να 

μειώνουν διαρκώς τον αριθμό των ζώων που εκτρέφουν. Μικρότερη παρουσία έχουν τα 

ιπποειδή και τα κουνέλια. Το ποσοστό των πουλερικών (όρνιθες χωρικής εκτροφής, πάπιες 
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χήνες γαλοπούλες), αν και είναι αξιόλογο, η εκτροφή τους προορίζεται κατά κύριο λόγο για 

αυτοκατανάλωση. Πρέπει ταυτόχρονα όμως να επισημανθεί ότι στην περιοχή του Δήμου 

Τρικκαίων υπάρχουν μεμονωμένες μονάδες συστηματικών ορνιθοτροφείων, καθώς και 

μονάδες εκτροφής στρουθοκαμήλων και ινδιάνων (γαλοπούλες). 

 

8.7.2.2 Δευτερογενής τομέας 

Από τους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων που καθορίζουν το ύψος της τοπικής ΑΠΑ 

του Δευτερογενούς Τομέα Παραγωγής, την μεγαλύτερη συνεισφορά, διαχρονικά, έχει ο 

κλάδος της μεταποίησης και ακολουθεί αυτός της ενέργειας και των κατασκευών. Όσον αφορά 

στην εκμετάλλευση ορυχείων – μεταλλείων, δεν υφίσταται εξορυκτική δραστηριότητα στη 

περιοχή, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία για εκμεταλλεύσιμα αποθέματα ορυκτών.  

Σχεδόν το σύνολο των βιοτεχνιών, βιομηχανιών και των μεταποιητικών μονάδων της περιοχής 

βρίσκονται εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης των Τρικάλων, περίπου 

ισομερώς κατανεμημένες κατά μήκος των κεντρικών οδικών αξόνων που συνδέουν την πόλη 

των Τρικάλων με τα άλλα αστικά – ημιαστικά κέντρα του Νομού (Καλαμπάκα, Πύλη 

Φαρκαδόνα).  

Ειδικότερα, ο Δευτερογενής Τομέας της περιοχής του Δήμου Τρικκαίων, όπως και 

γενικότερατου Νομού Τρικάλων, χαρακτηρίζεται κυρίως από βιοτεχνική δραστηριότητα και 

μικρή βιομηχανική. 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του μεταποιητικού κλάδου, ως επιχειρηματική δραστηριότητα της 

περιοχής, είναι το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των μεταποιητικών μονάδων σχετίζεται 

με την εκμετάλλευση, επεξεργασία και αξιοποίηση των παραγόμενων από τον Πρωτογενή 

Τομέα προϊόντων, κυρίως για την παραγωγή τυροκομικών προϊόντων και προϊόντων ξύλου – 

επίπλου. Η συντριπτική πλειοψηφία των τοπικών μεταποιητικών επιχειρήσεων ανήκει στους 

κλάδους των βιοτεχνιών ειδών διατροφής. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες έχουν σχέση με την 

ικανοποίηση των τοπικών αναγκών, όπως ραφεία, υποδηματοποιεία, συνεργεία, ξυλουργεία 

κ.λ.π. 

Γενικά, στο Δήμο Τρικκαίων λειτουργούν τυροκομεία, αλευροβιομηχανίες, μονάδες μίξης 

ζωοτροφών, εργοστάσια ξυλείας, πριστήρια, λοιπές μικρές βιοτεχνίες κ.λπ., γεγονός που 

μαρτυρά τον αγροτικό κυρίως χαρακτήρα του μεταποιητικού κλάδου.  

Στην περιοχή του έργου δεν δραστηριοποιήται κάποιος κλάδος Δευτερογενούς Τομέα 

Παραγωγής. Στην ευρύτερη περιοχή του πρώην Δήμου Κόζιακα υπάρχουν οι παρακάτω 

μονάδες:  

 

ΠΕΡΙΟΧΗ  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΖΙΑΚΑ 

1 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 2 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΖΙΑΚΑ 

2 Δασοκομία και υλοτομία 1 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΖΙΑΚΑ 

10 Βιομηχανία τροφίμων 1 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΖΙΑΚΑ 

13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 1 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «"ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΜΑ 

«ΚΕΦΑΛΟΠΟΤΑΜΟ» ΓΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ, ΔΙΛΟΦΟ, ΠΡΙΝΟΣ, ΓΕΝΕΣΙ»   

Ελευθέριος Ζερβός | ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 79 

 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΖΙΑΚΑ 

16 
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και 

φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής 

1 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΖΙΑΚΑ 

25 
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα 

και τα είδη εξοπλισμού 
1 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΖΙΑΚΑ 

38 
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων· ανάκτηση 

υλικών 
1 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΖΙΑΚΑ 

41 Κατασκευές κτιρίων 3 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΖΙΑΚΑ 

43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 9 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΖΙΑΚΑ 

45 
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων 

οχημάτων και μοτοσυκλετών 
1 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΖΙΑΚΑ 

46 
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων 

οχημάτων και μοτοσυκλετών 
8 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΖΙΑΚΑ 

47 
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων 

οχημάτων και μοτοσυκλετών 
18 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΖΙΑΚΑ 

49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 1 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΖΙΑΚΑ 

56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 16 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΖΙΑΚΑ 

71 
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· 

τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 
2 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΖΙΑΚΑ 

81 
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς 

χώρους 
3 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΖΙΑΚΑ 

82 
Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή 

υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης 
προς τις επιχειρήσεις 

1 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΖΙΑΚΑ 

84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 1 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΖΙΑΚΑ 

90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 2 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΟΖΙΑΚΑ 

96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 15 

 

8.7.2.3 Τριτογενής τομέας 

Ο Τριτογενής Τομέας Παραγωγής, σε σύγκριση με τους άλλους δύο Τομείς Παραγωγής, 

διαχρονικά έρχεται πρώτος ως προς τη διαμόρφωση της τοπικής συνολικής ΑΠΑ (Νομός 

Τρικάλων). 

Ο Τριτογενής Τομέας Παραγωγής συμμετέχει κατά 70,65% στην διαμόρφωση της συνολικής 

απασχόλησης σε επίπεδο Δήμου Τρικκαίων, δηλαδή παρουσιάζει την μεγαλύτερη 

συγκέντρωση του εργατικού δυναμικού. 

Σε τοπικό επίπεδο (Νομός Τρικάλων), με εξαίρεση τις δημόσιες υπηρεσίες, την μεγαλύτερη 

συνεισφορά στη διαμόρφωση του ύψους της τοπικής ΑΠΑ, διαχρονικά, παρουσιάζει ο κλάδος 

του εμπορίου (χονδρικό και λιανικό), καθώς και ο κλάδος της παροχής υπηρεσιών εστίασης 

και τουρισμού. 
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Στην περιοχή του Δήμου Τρικκαίων ο Τριτογενής Τομέας Παραγωγής ακολουθεί γενικά μια 

αυξητική τάση ως προς τη συμμετοχή του στο τοπικό ΑΕΠ. Αυτό κυρίως οφείλεται στην 

ύπαρξη της πόλης των Τρικάλων, όπου τα ποσοστά του Τριτογενούς Τομέα υπερτερούν 

εντυπωσιακά έναντι των άλλων τομέων παραγωγής, σε αντίθεση με τις άλλες Δημοτικές 

Ενότητες όπου ο Πρωτογενής Τομέας κυριαρχεί. 

Στη Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, σήμερα (Απρίλιος 2015) υφίστανται και λειτουργούν 

συνολικά 75 ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ στο Δήμο Τρικκαίων υπάρχουν μόνο επτά (7) 

ξενοδοχεία διαφόρων κατηγοριών. 

Στην περιοχή του έργου δεν υπάρχουν τουριστικά καταλύματα. 

8.8 Τεχνικές υποδομές 

8.8.1 Υποδομές μεταφορών 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Με βάση την κατάταξη του Εθνικού Οδικού Δικτύου της περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 

30/Β/19-1-1996) από την ευρύτερη περιοχή διέρχονται οι εξής δευτερεύοντες εθνικοί οδικοί 

άξονες:  

 η Ε.Ο. Νο6 Βόλος- Α Κ Βελεστίνου - Λάρισα - Τρίκαλα (μέσο βόρειας και ανατολικής 
παράκαμψης της πόλης) - Καλαμπάκα - Γέφυρα Μουργκάνι - Κατάρα – Μέτσοβο –

Ιωάννινα - Ηγουμενίτσα, 

 η Ε.Ο. Νο30 στο τμήμα Ν Μοναστήρι - Σοφάδες (μέσω παράκαμψης) Καρδίτσα (μέσω 
ανατολικής παράκαμψης) Τρίκαλα Πύλης - Ελάτη – Περτούλι. 

Επίσης το επαρχιακό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής εξασφαλίζει τη σύνδεση όλων των 

οικισμών της περιοχής με τα Τρίκαλα και τις κυριότερες κωμοπόλεις της περιοχής. 

Στην άμεση περιοχή μελέτης υπάρχουν επαρχιακές οδοί, τοπικές οδοί και αγροτικοί δρόμοι. 

Οι υπό μελέτη οικισμοί συνδέονται με την πόλη Τρικάλων μέσω της δημοτικής οδού Τρίκαλα 

– Φωτάδα – Βαλτινό – Δενδροχώρι όπου κατόπιν η διασταύρωση οδηγεί βόρεια προς Πρίνο 

και δυτικά προς Γοργογύρι. 

Το υφιστάμενο δίκτυο του ΟΣΕ εξυπηρετεί την πόλη των Τρικάλων με τη γραμμή Βόλος - 

Παλαιοφάρσαλος - Καρδίτσα - Τρίκαλα – Καλαμπάκα. Η σύνδεση με την Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη γίνεται με μετεπιβίβαση στο σταθμό Παλαιοφαρσάλων. 

 

8.8.2 Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών 

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων 

Στους υπό μελέτη οικισμούς δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης και τα αστικά λύματα 

διοχετεύονται σε ιδιωτικούς σηπτικούς και απορροηφητικούς βόθρους. 

Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) 

Στο ΥΔ Θεσσαλίας καταγράφονται πενήντα ένας (51) ΧΑΔΑ. Όλοι οι ΧΑΔΑ είναι κλειστοί 

αλλά οι περισσότεροι μη αποκατεστημένοι και όλοι διαθέτουν άδειες αποθήκευσης. 13 

βρίσκονται στο Νομό Καρδίτσας, 12 στο Νομό Λάρισας, 6 στο Νομό Μαγνησίας και 20 στο 

Νομό Τρικάλων. Εικοσιοκτώ από τους ΧΑΔΑ υπερβαίνουν σε έκταση τα 10 στρέμματα με 
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σημαντικότερο το ΧΑΔΑ Καλαμπάκας που καταλαμβάνει έκταση 257 στρεμμάτων. Η 

πλειοψηφία των ΧΑΔΑ βρίσκεται στη λεκάνη απορροής του Πηνειού (77%). 

Στο ΥΔ Θεσσαλίας καταγράφονται τέσσερις (4) ΧΥΤΑ σε λειτουργία (Λάρισας, Τρικάλων, 

Βόλου και Αργαλαστής). Ο ΧΥΤΑ Τρικάλων εξυπηρετεί τους Νομούς Τρικάλων και 

Καρδίτσας. Τα επεξεργασμένα στραγγίσματα οδηγούνται στην ΕΕΛ Τρικάλων. 

Η διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, γίνεται στο ΧΥΤΑ Δυτικής Θεσσαλίας, ο 

οποίος εξυπηρετεί τις Π.Ε. Τρικάλων και Καρδίτσας: 

 Θέση: «Ημερόκλημα Παλαιοσαμαρίνας» της Δ.Κ. Παλαιοπύργου του Δήμου 
Τρικκαίων. 

 Έχει κατασκευαστεί το κύτταρο της Α’ Φάσης. Το κύτταρο της Β’ Φάσης είναι υπό 

κατασκευή. 

 Έναρξη Κανονικής Λειτουργίας Α’ Φάσης 22.12.2008 

 Χωρητικότητα: 
 Α’ Φάση (κύτταρο εν λειτουργία) 880.000 m3, 

 Β’ Φάση 1.945.000 m3, 20 έτη 

 Υπολειπόμενη χωρητικότητα (2015): 1.945.000 m3 

 Υπολειπόμενη διάρκεια ζωής: 18 έτη (Α και Β Φάση) 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 

Στους οικισμούς δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων ούτε υπάρχει πρόβλημα με τις 

απορροές των ομβρίων καθώς η μορφολογία του εδάφους εμφανίζει κλίσεις εντός των 

οικισμών ενώ κατέρχονται ρέματα που δέχονται απευθείας τις επιφανειακές απορροές. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Π.Ε. Τρικάλων & Καρδίτσας) 

Στην Τοπική Κοινότητα Αρτεσίανου Καρδίτσας (πρώην δημοτικό διαμέρισμα) λειτουργεί το 

ΚΔΑΥ Δυτικής Θεσσαλίας, στο οποίο καταλήγουν τα απόβλητα μέσω διαλογής στην πηγή 

(μπλε κάδοι). Στο σύστημα έχουν ενταχθεί όλοι οι Δήμοι της Δυτικής Θεσσαλίας. Ο συνολικός 

αριθμός των κάδων ανέρχεται σε περίπου 4.500 και τα οχήματα συλλογής σε 9 (έτος αναφοράς 

2013). 

Το ΚΔΑΥ λειτουργεί με βάση σύμβαση συνεργασίας μεταξύ της ΠΑΔΥΘ ΑΕ και της ΕΕΑΑ 

ΑΕ. 

ΣΜΑ Τρικάλων. Ο ΣΜΑ διαθέτει μόλις τις αναγκαίες υποδομές για την στοιχειώδη 

λειτουργία της μεταφόρτωσης. Συνεπώς, θα πρέπει να ξεκινήσουν οι διαδικασίες κατασκευής 

των απαιτούμενων συμπληρωματικών υποδομών για μια τέτοια εγκατάσταση (όπως 

γεφυροπλάστιγγα, οικίσκος προσωπικού, περίφραξη, πυρασφάλεια, κλπ.) με σκοπό τη 

βελτίωση της λειτουργίας του. 

 

8.8.3 Δίκτυα ύδρευσης 

Υπάρχουν τα εξής δίκτυα ύδρευσης : 

 Πηγή Κεφαλοπόταμου ως Γοργογύρι και Δίλοφο. 

 Πρίνος ως Γενέσι με υδροληψία από γεώτρηση Πρίνου. 
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8.8.4 Λοιπά δίκτυα 

Όσον αφορά στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, υπάρχει σταθερό δίκτυο Ο.Τ.Ε. Όσον αφορά στο 

δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας, υπάρχουν κεραίες κινητής τηλεφωνίας σε υψώματα μακριά 

από το έργο. Υπάρχει δίκτυο μέσης τάσης (ΚΥΤ) στην ευρύτερη περιοχή του έργου. 

Η περιοχή του έργου δεν κατατάσσεται στις Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ).  

 

8.9 Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και την επιτόπια επίσκεψη, οι κύριες 

ανθρωπογενείς πιέσεις στην περιοχή μελέτης σχετίζονται με την αγροτική δραστηριότητα, την 

κτηνοτροφία και τα αστικά υγρά απόβλητα από οικισμούς που δεν εξυπηρετούνται από δίκτυα 

αποχέτευσης και κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. 

Επιπλέον, όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι οικισμοί δεν διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων 

όπως και κανένας οικισμός της Δημοτικής Ενότητας. Μέχρι και σήμερα, το σύνολο των οικιών 

αποχετεύονται σε σηπτικούς και κυρίως απορροφητικούς βόθρους, οι οποίοι διηθούν το 

μεγαλύτερο μέρος των υγρών προς τον βαθύτερο υδροφόρο ορίζοντα προκαλώντας σημαντική 

ρύπανση και υποβάθμιση της ποιότητας των νερών.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον και κατά 

κύριο λόγο στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα της περιοχής δίνονται στην § 8.13 «Ύδατα». 

 

8.10 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον - Ποιότητα αέρα 

Η σημερινή υφιστάμενη ποιότητα του αέρα στην άμεση περιοχή μελέτης, δεν θα επηρεαστεί 

από το προτεινόμενο έργο. 

Δεν υπάρχουν σημαντικές πηγές εκπομπών αερίων ρύπων στην περιοχή του έργου. 

Η βιομηχανική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή είναι αρκετά περιορισμένη ενώ οι 

εκπομπές από την αγροτική δραστηριότητα, τις μηχανές εσωτερικής καύσης και τις κεντρικές 

θερμάνσεις δεν είναι τέτοιες που να μπορούν να επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της περιοχής. Σημειωτέον ότι στην άμεση περιοχή δεν υπάρχει 

βιομηχανική δραστηριότητα. 

Στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχει σταθμός μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

(σωματιδίων και αερίων) και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν στοιχεία μέτρησης της ποιότητας του 

αέρα στην περιοχή. Παρόλα αυτά εκτιμάται ότι η ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος 

της περιοχής είναι αρκετά ικανοποιητική με μικρά προβλήματα τοπικού χαρακτήρα να 

εμφανίζονται μόνο κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου ή κατά τη διάρκεια δυσμενών 

ατμοσφαιρικών και καιρικών συνθηκών. 

 

8.11 Ακουστικό περιβάλλον και δονήσεις 

Το ακουστικό περιβάλλον της άμεσης περιοχής επηρεάζεται κατά κύριο λόγο από την 

κυκλοφορία οχημάτων στο επαρχιακό δίκτυο της περιοχής καθώς και από αγροτικές 

δραστηριότητες. 
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Εκτιμάται ότι σε γενικές γραμμές η κατάσταση του ακουστικού περιβάλλοντος είναι 

ικανοποιητική διότι οι αγροτικές δραστηριότητες αν και εκτεταμένες δεν επηρεάζουν 

σημαντικά το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής και επιπλέον το οδικό δίκτυο είναι 

επαρχιακό και αγροτικό και η κίνηση των οχημάτων χαμηλή. 

Κατά την κατασκευή του έργου θα υπάρχει μικρή όχληση από τη θεμελίωση του αγωγού 

ύδρευσης από Πηγή Κεφαλοπόταμου προς Πρίνο. 

Επιπλέον, δεν αναμένονται δονήσεις κατά τη λειτουργία του έργου λόγω της φύσης των 

εργασιών που θα εκτελούνται. 

 

8.12 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

Στην περιοχή μελέτης υπάρχουν τυπικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, οφειλόμενα σε 

εγκαταστάσεις μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας, σε κεραίες τηλεόρασης και 

ραδιοφώνου καθώς και σε σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας. 

Τόσο η κατασκευή του προτεινόμενου έργου, όσο και η λειτουργία αυτού, δεν σχετίζονται με 

τη δημιουργία ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και συνεπώς με την ύπαρξη επιπτώσεων από αυτά. 

 

8.13 Ύδατα 

Το Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας (ή υδατικό διαμέρισμα ΥΔ08 σύμφωνα με την κωδική του 

αρίθμηση) αποτελεί ένα από τα 14 Υδατικά διαμερίσματα της χώρας. Εκτείνεται στο 

μεγαλύτερο τμήμα του εντός της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ περιλαμβάνει μικρό μέρος της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και ελάχιστο μέρος των Περιφερειών Δυτικής και Κεντρικής 

Μακεδονίας. Το διαμέρισμα παρουσιάζει απλή γεωμορφολογική εικόνα, με τα ορεινά τμήματά 

του περιμετρικά και τα πεδινά στις κεντρικές περιοχές. Το Θεσσαλικό Πεδίο που αποτελεί το 

μεγαλύτερο τμήμα του υδατικού διαμερίσματος, είναι τεκτονικό βύθισμα που περιβάλλεται 

από τις οροσειρές Ολύμπου-Καμβουνίων στα βόρεια, Πίνδου στα δυτικά, Όθρυος στα νότια 

και Πηλίου-Όσσας στα ανατολικά. Το ΥΔ Θεσσαλίας περιλαμβάνει δύο κύριες υδρολογικές 

λεκάνες του Πηνειού (GR16) και των ρεμάτων Αλμυρού - Πηλίου (GR17). Η περιοχή μελέτης 

ανήκει στην λεκάνη του Πηνειού (βλέπε Σχήμα 8-8) η οποία αποτελεί την κύρια υδρολογική 

λεκάνη του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας και έχει έκταση περίπου 9.500 km2.  

 

8.13.1 Επιφανειακά ύδατα 

Κυριότεροι παραπόταμοι του Πηνειού είναι προς τα νότια ο Ενιπέας, ο Φαρσαλιώτης, ο 

Σοφαδίτης και ο Καλέντζης, προς τα δυτικά-νοτιοδυτικά ο Πάμισος, και ο Πορταϊκός και στο 

βόρειο μέρος ο Ληθαίος, ο Νεοχωρίτης και ο Τιταρήσιος.  

Ο Πηνειός με τους παραποτάμους του είναι ο μόνος μεγάλης ροής ποταμός που διαρρέει το 

Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας και τα νερά του χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για 

άρδευση. Η σημαντικότερη ζήτηση αντιστοιχεί στις αρδεύσεις και, κατά δεύτερο λόγο, το 

πόσιμο νερό. Οι ζητήσεις της βιομηχανίας και της κτηνοτροφίας είναι πολύ μικρότερες (Σχήμα 

8-9).  

Στο Σχήμα 8-8 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι Λεκάνες απορροής Υδατικού Διαμερίσματος 

Θεσσαλίας.  
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Σχήμα 8-8: Λεκάνες απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας 

 

 

Σχήμα 8-9: Χρήσεις ύδατος Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας 

 

Θέση έργου 
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Χάρτης 8-10: Τυπολογία ποτάμιων ΥΣ ΥΔ Θεσσαλίας (ΥΔ 08) 

 

Σχήμα 8-11: Χάρτης ταξινόμησης της οικολογικής κατάστασης των υδάτινων σωμάτων 

του υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας 

 

Θέση έργου 
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Σχήμα 8-12: Χάρτης ταξινόμησης της χημικής κατάστασης των υδάτινων σωμάτων του 

υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας 

 

Οι μη σημειακές ή διάχυτες πηγές ρύπανσης των επιφανειακών υδατίνων σωμάτων, 

σχετίζονται με απορροές ρυπαντικών φορτίων, κυρίως θρεπτικών από την αγροτική 

δραστηριότητα, την κτηνοτροφία και τα αστικά υγρά απόβλητα από οικισμούς που δεν 

εξυπηρετούνται από δίκτυα αποχέτευσης και κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. 

Οι περιοχές που επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις διάχυτες πηγές ρύπανσης και 

εντοπίζονται στην Λεκάνη του Πηνειού είναι Πηνειός, Ενιπέας, Καλέντζης, Ληθαίος, 

Πάμισος, Μέγα Ρέμα, Δυτική Κοίτη Τρικάλων, Σοφαδίτης, τάφρος 7Τ, Φαρσαλιώτης. Αξίζει 

να σημειωθεί πως το οργανικό φορτίο οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην κτηνοτροφική 

δραστηριότητα, του αζώτου μοιράζεται μεταξύ της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και του 

φωσφόρου σε μεγαλύτερο βαθμό στην γεωργία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέση έργου 
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Σχήμα 8-13: Τοπογραφικός χάρτης από Οικοσκόπιο με την περιοχή έργου 

 

8.13.3 Υπόγεια ύδατα 

Στον ακόλουθο πίνακα και χάρτη παρουσιάζεται το ΥΥΣ όπου ανήκει το έργο στο ΥΔ 

Θεσσαλίας (EL08) όπως προέκυψε κατά την 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ. 

 

ΛΑΠ ONOMA ΥΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΥΣ 

EL08 Κόζιακα EL0800010 

EL08 Κώνου Πηνειού – Πορταΐκού – Παμισού EL0800230 
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Σχήμα 8-14 : Υπόγεια Υδατικά Συστήματα GR0800010 και GR0800230 με τη θέση έργου. 

 

Το υπόγειο υδατικό σύστημα GR0800010 Κόζιακα ανήκει στην υδρολογική λεκάνη Πηνειού. 

Πρόκειται για καρστικό υδροφορέα που αναπτύσσεται σε ανθρακικούς σχηματισμούς με 

παρεμβολές οφιολίθων. Το υπόγειο υδατικό σύστημα διαρρέουν τα ποτάμια συστήματα του 

Πορταϊκού, του Πάμισου, του Καλέντζη, του Μέγα Ρέματος και του Πηνειού. 

Στο υπόγειο υδατικό σύστημα GR0800010, όπως αναφέρεται σε προηγούμενο κεφάλαιο 

υπάρχει μικρός αριθμός σημειακών πηγών ρύπανσης από βιομηχανική δραστηριότητα και 

αγροτικές περιοχές αρόσιμων καλλιεργειών στο κατάντη ανατολικό τμήμα του συστήματος. 

Ανάμεσα στους οικισμούς Πύλη και Παλαιομονάστηρον υπάρχει μία θέση ΧΑΔΑ. Δεν έχει 

αποδειχθεί επίδραση των υφιστάμενων πιέσεων στα υπόγεια ύδατα. 

Το υπόγειο υδατικό σύστημα GR0800230 ανήκει στην υδρολογική λεκάνη του Πηνειού και 

αναπτύσσεται στις αδρόκοκκες αποθέσεις των ομώνυμων ποταμών από τους οποίους και 

διαρρέεται.  

Το υπόγειο υδατικό σύστημα GR0800230 αποτελείται κυρίως από αγροτικές περιοχές, με 

μεγαλύτερη κάλυψη από αρόσιμες καλλιέργειες και λιγότερο από ετερογενείς και μόνιμες 

καλλιέργειες. Επίσης σημειώνονται θέσεις βοσκοτόπων και μικρής έκτασης δασικές περιοχές 

στα όρια του συστήματος. Επιπλέον εντοπίζονται μικρής έκτασης ετερογενείς καλλιέργειες. 

Στην έκταση του συστήματος εντοπίζονται αρκετές θέσεις ΧΑΔΑ, μία εγκατάσταση 

επεξεργασίας λυμάτων και έντονη βιομηχανική δραστηριότητα. Στο βόρειο τμήμα υπάρχουν 

τόποι κοινοτικής σημασίας του δικτύου ΦΥΣΗ 2000-Natura, όπου όμως η ανάπτυξη τους 
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βρίσκεται εκτός του συστήματος. Οι υφιστάμενες πιέσεις δεν έχουν επηρεάσει σημαντικά τα 

υπόγεια ύδατα του συστήματος. 

 

Σχήμα 8-15 : Χάρτης χημικής κατάστασης υπόγειου υδατικού συστήματος GR0800010 

 

Σχήμα 8-16 : Χάρτης χημικής κατάστασης υπόγειου υδατικού συστήματος GR0800230 
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Σχήμα 8-17: Χάρτης υδροσημείων  

 

Σχήμα 8-18: Εκτιμώμενη συνολική ένταση της πίεσης στο Υδατικό Διαμέρισμα 

Θεσσαλίας 
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Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται τα αναλυτικά στοιχεία του αρχικού χαρακτηρισμού για 

τα ΥΥΣ: 

 

Πίνακας 8-1:  Υπόγεια Υδατικά Συστήματα στην περιοχή έργου 

Κωδικός 

ΥΥΣ 
Όνομα ΥΥΣ 

Ποσοτική 

κατάσταση 

Χημική 

κατάσταση 
Ποιοτικά προβλήματα 

Τάση 

ρύπων 

 EL0800010 Κόζιακα ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΟΧΙ ΟΧΙ 

 EL0800230 

Κώνου 

Πηνειού – 

Πορταΐκού – 

Παμισού 

ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ 

Τοπικές επιβαρύνσεις 

ΝΟ3 λόγω αγροτικών 

δραστηριοτήτων. 

Τοπικές υπερβάσεις 

ιχνοστοιχείων Fe, Mn, Al 

ΟΧΙ 

  

Κωδικός ΥΥΣ 
Είδος 

υδροφορέα 

Μέση ετήσια 

τροφοδοσία 

(106 m3) 

Μέσες ετήσιες 

Απολήψεις  

(106 m3) 

Άρδευση 

(106 m3) 

Ύδρευση 

(106 m3) 

 EL0800010 Κόζιακα 
Καρστικός‐ 
Ρωγματώδης 

55 3,6 1,8 1,8 

EL0800230 Κώνου Πηνειού – 

Πορταΐκού – Παμισού 
Κοκκώδης 350 195 185,5 9,5 
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Σχήμα 8-19: Χάρτης ποσοτικής κατάστασης υπόγειων υδατικών συστημάτων 

EL0800010 και EL0800230, στην ευρύτερη περιοχή του έργου 

 

 

 

Σχήμα 8-20: Χάρτης χημικής κατάστασης υπόγειων υδατικών συστημάτων EL0800010 

και EL0800230, στην ευρύτερη περιοχή του Έργου 

 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης στο ΥΔ Θεσσαλίας (EL08), ισχύουν τα παρακάτω: 

 Περιοχές άντλησης ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης  
Η περιοχή του ΥΥΣ EL0800010 (τμήμα του έργου) ανήκει σε περιοχή άντλησης ύδατος 

ανθρώπινης κατανάλωσης. 

 Περιοχές ευαίσθητες στην παρουσία θρεπτικών ουσιών 
Η περιοχή των δύο ΥΥΣ ανήκει σε ευρύτερη περιοχή ευαίσθητη στην παρουσία 

θρεπτικών ουσιών. 

 Προστατευόμενες Περιοχές ‐ Περιοχές προστασίας ειδών και οικοτόπων 

Το έργο ανήκει σχεδόν εξολοκλήρου σε προστατευόμενη περιοχή. 
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Σχήμα 8‐21: Προστατευόμενες Περιοχές ‐ Περιοχές πόσιμου νερού 

 

8.13.4 Πηγές ρύπανσης υδάτων 

Οι μη σημειακές ή διάχυτες πηγές ρύπανσης των επιφανειακών υδατίνων σωμάτων, 

σχετίζονται με απορροές ρυπαντικών φορτίων, κυρίως θρεπτικών από την αγροτική 

δραστηριότητα, την κτηνοτροφία και τα αστικά υγρά απόβλητα από οικισμούς που δεν 

εξυπηρετούνται από δίκτυα αποχέτευσης και κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. 

8.13.4.1 Σημειακές πηγές 

Ι. Υγρά λύματα 

Στην περιοχή έργου δεν υπάρχει ΕΕΛ και συνεπώς τα υγρά λύματα των οικισμών καταλήγουν 

σε σηπτικούς και απορροφητικούς βόθρους. 

ΙΙ. Βιομηχανία 

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων είναι : 

 η μείωση των παραγόμενων ποσοτήτων στην πηγή τους, 

 o διαχωρισμός τους σε επικίνδυνα και μη στην πηγή τους στο μέτρο του δυνατού, 

 η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση τους πριν την τελική διάθεση με 
ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση ή 

 ανάκτηση χρήσιμων συστατικών ή αναγέννηση και τέλος, 
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 η ασφαλής, για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, μεταφορά και τελική διάθεσή 
τους. 

Η διάθεση των στερεών αποβλήτων πραγματοποιείται μέσω αδειοδοτημένων εταιρειών, οι 

οποίες εξειδικεύονται στη διαχείριση στερεών αποβλήτων. 

Η διαχείριση των ειδικών ρευμάτων αποβλήτων όπως αποβλήτων συσκευασίας, ειδών 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και 

συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων και οχήματα στο τέλος του 

κύκλου ζωής τους γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 

ΙΙΙ. Εσταβλισμένη κτηνοτροφία 

Η πλειοψηφία των κτηνοτροφικών μονάδων βρίσκεται στη λεκάνη απορροής Πηνειού (84%). 

Τα όποια προβλήματα ρύπανσης που συνδέονται με την κτηνοτροφική δραστηριότητα 

προκαλούνται κατά κύριο λόγο από τη διάθεση των ιδιαίτερα επιβαρυμένων υγρών και 

στερεών αποβλήτων. Οι μονάδες μικρής δυναμικότητας δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες 

εγκαταστάσεις για τον καθαρισμό των αποβλήτων τους, με αποτέλεσμα υψηλά ρυπαντικά 

φορτία να καταλήγουν στο έδαφος και το υδατικό περιβάλλον.  

Σημαντικό επίσης πρόβλημα αποτελεί η δυσοσμία που προέρχεται από τις κτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις. Η δυσοσμία μπορεί να είναι έντονη κατά τη διάρκεια του καθαρισμού τους ή 

κατά την αναμόχλευση της κοπριάς για τη φόρτωση και απομάκρυνσή της και οφείλεται στην 

έκλυση ενώσεων οργανικής αποικοδόμησης όπως το υδρόθειο, η αμμωνία, οι μερκαπτάνες 

κ.ά. 

Τέλος οι κτηνοτροφικές μονάδες μπορεί να αποτελέσουν φορείς μετάδοσης ασθενειών, καθότι 

τα ζωικά απόβλητα είναι φορείς νοσογόνων μικροοργανισμών, που μπορούν να μεταδοθούν 

στον άνθρωπο μέσω μολυσμένου νερού ή τροφίμων. 

Στην περιοχή του έργου δεν καταγράφονται κτηνοτροφικές μονάδες. 

ΙV. Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) 

Δεν παρατηρούνται ΧΑΔΑ στην ευρύτερη περιοχή έργου. 

V. Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) 

Δεν παρατηρούνται XYTA στην ευρύτερη περιοχή έργου. 

VI. Εξορυκτική δραστηριότητα 

Δεν παρατηρούνται εξορυκτικές δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή έργου. 

VII. Ιχθυοκαλλιέργειες 

Στο ΥΔ Θεσσαλίας δεν απαντάται σημαντικός αριθμός ιχθυοκαλλιεργειών. Οι περισσότερες 

είναι γλυκού νερού που συγκεντρώνονται σχεδόν στο σύνολο στο νομό Τρικάλων. Η 

πλειοψηφία των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας βρίσκεται στη λεκάνη απορροής Πηνειού (67%), 

στην οποία απαντάται σχεδόν το σύνολο των μονάδων γλυκού νερού. 

Δεν παρατηρούνται Ιχθυοκαλλιέργειες στην περιοχή έργου. 
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Σχήμα 8-22: Χάρτης εσταυλισμένων κτηνοτροφικών μονάδων 

 

Σχήμα 8-23: Χώρος ΧΥΤΑ και ΧΑΔΑ 
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Σχήμα 8-24: Χάρτης βιομηχανικών μονάδων 

 

Σχήμα 8-25: Χάρτης ιχθυοκαλλιεργειών 
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8.13.4.2 Διάχυτες πηγές ρύπανσης 

Οι μη σημειακές ή διάχυτες πηγές ρύπανσης των επιφανειακών υδατίνων σωμάτων, 

σχετίζονται με απορροές ρυπαντικών φορτίων, κυρίως θρεπτικών από την αγροτική 

δραστηριότητα, την κτηνοτροφία και τα αστικά υγρά απόβλητα από οικισμούς που δεν 

εξυπηρετούνται από δίκτυα αποχέτευσης και κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. 

Συναξιολογώντας τις ποσοτικές εκτιμήσεις για κάθε λεκάνη απορροής ποταμού προκύπτει το 

συμπέρασμα ότι οι επιφανειακές απορροές από τις καλλιεργούμενες εκτάσεις και την 

κτηνοτροφία συνεισφέρουν σημαντικά στα ρυπαντικά φορτία. Ειδικότερα, το οργανικό φορτίο 

και το φορτίο αζώτου λόγω της κτηνοτροφικής δραστηριότητας είναι πάνω από το 90% και 

60% αντίστοιχα, ενώ μεγαλύτερη είναι η επίδραση του φορτίου φωσφόρου λόγω της 

γεωργικής δραστηριότητας (περίπου 70%).  

Ι. Γεωργική δραστηριότητα 

Σε σχέση με τον πρωτογενή τομέα, η βασική γεωργική εκμετάλλευση της ευρύτερης περιοχής 

συνίσταται κυρίως σε ετήσιες αρότραιες καλλιέργειες. Σε γενικές γραμμές, από πλευράς 

ρύπανσης εξαιτίας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, το κυριότερο πρόβλημα σχετίζεται με τη 

χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. Η αλόγιστη χρήση τους μπορεί να προκαλέσει 

σημαντικές διαταραχές στο φυσικό περιβάλλον. Τα μεν λιπάσματα προκαλώντας ευτροφισμό 

στους υδάτινους αποδέκτες, τα δε φυτοφάρμακα με την υψηλή τοξικότητα τους. 

 

ΙΙ. Τουριστική δραστηριότητα 

Στην περιοχή έργου δεν έχει αναπτυχθεί τουριστική δραστηριότητα. Αυτή αφορά κύρια στην 

πόλη των Τρικάλων. 

 

8.13.5 Πλημμύρες 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Πλημμυρών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας 

(2017), υπάρχουν Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας στην περιοχή έργου.  

Λεκάνη Απορροής του Ποταμού Πηνειού (GR12) 

 Π. Πηνειός & Παραπόταμοι μαζί με την κλειστή Λεκάνη της Λίμνης Κάρλας – 

GR08RΑK0003 και  

 Ρ. Κουσμπασανιώτικο – GR08RΑK0002 

Αξιολόγηση Τρωτότητας,  Επικινδυνότητας  και  Κινδύνου Πλημμύρας 

Η περιοχή έργου ανήκει στην ζώνη GR08RΑK0003 

Σύμφωνα με αυτή ισχύουν τα εξής για την περιοχή έργου (Σχήμα 8-26): 

 Στην ΖΔΥΚΠ ανήκει η ευρύτερη περιοχή έργου στην πεδινή περιοχή μαζί με τους 
οικισμούς Πρίνος (μεγαλύτερο τμήμα του) και Δίλοφο (βόρειο τμήμα). Η περιοχή αυτή 

περιλαμβάνει και τμήμα της οδού που συνδέει την επαρχιακή οδό με τον οικισμό 

Πρίνο.  

 Υπάρχει πλημμυρική ζώνη στην περιοχή των καλλιεργειών βόρεια του οικισμού 

Δίλοφο και νότια της επαρχιακής οδού προς Γοργογύρι. 
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Σχήμα 8-26: Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας του ΥΔ Θεσσαλίας στην 

περιοχή έργου 
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9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται οι δυνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, αρνητικές 

ή/και θετικές ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του έργου τόσο στη φάση κατασκευής όσο και 

στη φάση λειτουργίας του. 

 

9.1 Κατηγοριοποίηση των επιπτώσεων 

Η σημαντικότητα μιας επίπτωσης είναι  συνάρτηση παραγόντων όπως: το μέγεθος της 

επίπτωσης, η διάρκειά της, η έκταση που επηρεάζεται, η πιθανότητα να συμβεί κ.α. Για την 

αξιολόγηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων λαμβάνεται υπόψη η ένταση της 

επίπτωσης (‘hazard’) και η πιθανότητα να συμβεί (‘risk’).  

Α. Για την αξιολόγηση της έντασης (δριμύτητας) των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

λαμβάνοντα υπ’ όψη οι ακόλουθοι παράγοντες: 

 Τα χαρακτηριστικά του περιβαλλοντικού μέσου: Η φύση, η σημασία και η ευαισθησία 
σε αλλαγή των ‘αποδεκτών’ ή των ‘περιβαλλοντικών μέσων’ που θα μπορούσαν να 

επηρεαστούν 

 Το μέγεθος της επίπτωσης: Το μέγεθος της αλλαγής που συμβαίνει ή μπορεί να συμβεί 

 Η διάρκεια της επίπτωσης: Η χρονική περίοδος κατά την οποία η επίπτωση 

αναμένεται να διαρκέσει 

 Η έκταση της επίπτωσης: Η γεωγραφική έκταση της προκαλούμενης επίπτωσης  

 Οι κανόνες, οι προδιαγραφές και οι οδηγίες: Το αποτέλεσμα μιας επίπτωσης σε σχέση 
με τους κανόνες (π.χ.: όρια διάθεσης), τις προδιαγραφές (π.χ.: περιβαλλοντικά ποιοτικά 

κριτήρια) και τη σχετική νομοθεσία και οι τυχόν υπερβάσεις που μπορεί να 

παρατηρηθούν.  

 

Β. Πιθανότητα να συμβεί: Η πιθανότητα των προκαθορισμένων γεγονότων που συμβαίνουν 

έχει αποδοθεί χρησιμοποιώντας την ακόλουθη ποιοτική κλίμακα πιθανών κατηγοριών (με 

αύξουσα σειρά πιθανότητας εμφάνισης) 

Α. Εξαιρετικά απίθανο 

Β. Απίθανο 

Γ. Χαμηλής πιθανότητας 

Δ. Μεσαίας πιθανότητας και  
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Ε. Υψηλής πιθανότητας (π.χ.: τέτοια περιστατικά/επιπτώσεις συμβαίνουν αρκετές φορές 

όταν λαμβάνουν χώρα έργα παρόμοια με το υπό μελέτη έργο). 

 

Η πιθανότητα υπολογίζεται βάση εμπειρίας και/ή απόδειξης ό,τι ένα τέτοιο αποτέλεσμα έχει 

προηγουμένως συμβεί. Επιπτώσεις που είναι αποτέλεσμα κανονικής λειτουργίας 

κατηγοριοποιούνται ως κατηγορία (Ε). 

 

Η συνολική σημαντικότητα της επίπτωσης 

Η συνολική σημαντικότητα της επίπτωσης καθορίζεται συνεκτιμώντας την δριμύτητα/ένταση 

της σε σχέση με την πιθανότητα εμφάνισης της, όπως συνοψίζεται στον πίνακα εκτίμησης 

επιπτώσεων που παρουσιάζεται στη συνέχεια. 

Η συνολική σημαντικότητα της επίπτωσης ανά περιβαλλοντικό μέσο, έχει κατηγοριοποιηθεί 

χρησιμοποιώντας την ακόλουθη κλίμακα: Αμελητέα, Χαμηλή, Μεσαία και Υψηλή. 

 

Πίνακας 9-1: Κωδικοποίηση για την εκτίμηση των επιπτώσεων 

Ένταση της 

επίπτωσης 

Πιθανότητα εμφάνισης του γεγονότος που μπορεί να προκαλέσει 

επίπτωση 

Εξαιρετικά 

απίθανο 
Απίθανο Χαμηλό Μεσαίο Υψηλό 

Ήπια 
Αμελητέα 

επίπτωση 
Αμελητέα 

επίπτωση 
Αμελητέα 

επίπτωση 
Αμελητέα 

επίπτωση 
Αμελητέα 

επίπτωση 

Χαμηλή 
Αμελητέα 

επίπτωση 
Αμελητέα 

επίπτωση 
Αμελητέα 

επίπτωση 
Χαμηλή 

επίπτωση 
Χαμηλή 

επίπτωση 

Μεσαία 
Αμελητέα 

επίπτωση 
Αμελητέα 

επίπτωση 
Χαμηλή 

επίπτωση 
Μεσαία 

επίπτωση 
Μεσαία 

επίπτωση 

Υψηλή 
Αμελητέα 

επίπτωση 
Χαμηλή 

επίπτωση 
Μεσαία 

επίπτωση 
Υψηλή 

επίπτωση 

Υψηλή μέχρι 

μη αποδεκτή 

επίπτωση 

 

Οι αρχικές εκτιμώμενες επιπτώσεις λαμβάνονται υπ’ όψη χωρίς την εφαρμογή μέτρων 

μετρίασής τους. Η ανάγκη για τη λήψη μέτρων μετριασμού των επιπτώσεων καθορίζεται με 

βάση την αξιολόγηση της σημαντικότητας των εκτιμώμενων επιπτώσεων. Ειδικότερα: 

• Οι αμελητέες και οι χαμηλές επιπτώσεις απαιτούν ήπια ή καμία επιπρόσθετη διαχείριση 

ή μέτρα μετρίασης (με την έννοια ότι το μέγεθος της επίπτωσης είναι σημαντικά χαμηλό 

ή ότι ο αποδέκτης είναι χαμηλής ευαισθησίας). 
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• Οι μεσαίες επιπτώσεις απαιτούν την υιοθέτηση διαχειριστικών ή τεχνικών μέτρων 

αντιμετώπισης και μετριασμού των επιπτώσεων. 

• Οι υψηλές επιπτώσεις απαιτούν περαιτέρω διαχειριστικά ή τεχνικά μέτρα μετριασμού 

της εκτιμώμενης επίπτωσης μέχρι ενός αποδεκτού ορίου. 

Πίνακας 9-2: Ανάγκη λήψης μέτρων για την αναστρεψιμότητα των σημαντικών 

επιπτώσεων 

Σημαντικότητα Αναστρεψιμότητα 

Θετική επίπτωση 
Βελτίωση του περιβάλλοντος ή παρουσίαση ενός νέου 

επιθυμητού παράγοντα. 

Αμελητέα 

επίπτωση 
Μη ανιχνεύσιμη αλλαγή, δεν απαιτείται η λήψη μέτρων. 

Χαμηλή επίπτωση 
Ανιχνεύσιμη αλλά όχι σημαντική αλλαγή. Λαμβάνονται 

μέτρα για τον μετριασμό. 

Μεσαία επίπτωση 
Σημαντική επίπτωση. Αναστρέψιμη με κατάλληλα μέτρα 

μετρίασης και πρέπει να επιδιώκεται ο μετριασμός της. 

Υψηλή επίπτωση 
Επιβάλλεται η λήψη μέτρων ή/και η αλλαγή σχεδιασμού 

του έργου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών.  

 

9.2 Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

9.2.1 Φάση κατασκευής & φάση λειτουργίας  

Μεταβολές στα κλιματικά χαρακτηριστικά μπορεί να προκύψουν σε περιπτώσεις κατά τις 

οποίες οι δραστηριότητες του υπό μελέτη έργου προκαλούν σημαντικές εκπομπές υδρατμών 

ή/και σκόνες, εκπομπές θερμότητας (υπό μορφή καυσαερίων ή θερμών ρευμάτων) ή σοβαρές 

μεταβολές στο ανάγλυφο, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις κινήσεις των αέριων μαζών 

ή την ανακλαστικότητα των επιφανειών (αποψιλώσεις) της περιοχής. 

Το μέγεθος του υπό μελέτη έργου αλλά και η φύση του δεν σχετίζονται με κανενός είδους 

σημαντική επίδραση στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης 

τόσο κατά το στάδιο κατασκευής και όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του. 

 

Φάση κατασκευής & λειτουργίας  

Επίπτωση στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά:   

Καμία επίπτωση 
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9.3 Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

9.3.1 Φάση κατασκευής  

Στη φάση κατασκευής του έργου, οι δυνητικές επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά 

χαρακτηριστικά σχετίζονται με αλλαγές στη μορφολογία και στο τοπίο από τις εκσκαφές, την 

εγκατάσταση του εργοταξίου και την προσωρινή απόθεση των υλικών εκσκαφής και 

κατασκευών. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι το σύνολο του έργου αφορά σε υπόγεια κατασκευή 

που δεν επηρεάζει τη μορφολογία της περιοχής. 

Οι επιπτώσεις από την εγκατάσταση του εργοταξίου είναι προσωρινές και πλήρως 

αναστρέψιμες μετά το πέρας της κατασκευής. Οι εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων θα 

γίνουν σε βάθος 1,20m. 

Το ίδιο ισχύει και με τα συνολικά υλικά εκσκαφής όγκου 4.600 m3, που θα αποτίθενται σε 

προσωρινό χώρο απόθεσης υλικών και θα επαναχρησιμοποιούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό.  

Η διάθεση των πλεοναζόντων υλικών θα γίνει είτε στον νομίμως λειτουργούντα ΧΥΤΑ 

Τρικάλων για εργασίες επικάλυψης των απορριμματικών αποθέσεων ή σε αποκατάσταση 

ανενεργών λατομείων της περιοχής, ή σε άλλη κατάλληλη θέση που θα υποδειχθεί από την 

αρμόδια υπηρεσία που δεν θα θίγουν το γενικότερο οικοσύστημα σύμφωνα με τον κανονισμό 

ΑΕΚΚ. Ειδικότερα λόγω του γεγονότος ότι το έργο βρίσκεται εντός περιοχής Natura θα γίνεται 

προσεκτική εκτέλεση των έργων κατά τρόπο που δεν θίγουν το φυσικό οικοσύστημα.. 

Συμπερασματικά, οι επιπτώσεις στη μορφολογία και στο τοπίο εκτιμώνται ως τοπικές, 

χαμηλής έντασης λόγω της μικρής κλίμακας του υπό μελέτη έργου και πλήρως αναστρέψιμες 

με κατάλληλα τεχνικά μέτρα που προτείνονται στο Κεφάλαιο 10 της παρούσας μελέτης. 

 

Φάση Κατασκευής: 

Επίπτωση στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά:   

Χαμηλή επίπτωση  

 

9.3.2 Φάση λειτουργίας  

Σε ότι αφορά στη φάση λειτουργίας του έργου, οι επιπτώσεις στα μορφολογικά και 

τοπιολογικά χαρακτηριστικά δεν σχετίζονται με αλλαγές στο οπτικό τοπίο.  

Ο αγωγός θα είναι θεμελιωμένος σε βάθος 1,20m και δεν θα υπάρχει οπτική επαφή στο σύνολό 

του. Ακόμη οι δεξαμενές είναι μικρού μεγέθους και βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών. 

Συμπερασματικά, δεν υπάρχουν επιπτώσεις στη μορφολογία και στο τοπίο. 

 

Φάση Λειτουργίας δικτύων: 

Επίπτωση στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά:   

Καμία επίπτωση 
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9.4 Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

9.4.1 Φάση κατασκευής δικτύου 

Κατά τη φάση κατασκευής των δικτύων του προτεινόμενου έργου, οι μεταβολές σε αυτά τα 

χαρακτηριστικά της περιοχής σχετίζονται με πιθανά προβλήματα διάβρωσης και ρύπανσης του 

εδάφους ή αλλαγής της εδαφικής και γεωλογικής σύστασης από τις εργασίες διάνοιξης των 

ορυγμάτων για την τοποθέτηση των αγωγών ύδρευσης.  

Όπως έχει αναφερθεί στην §3.3 της παρούσας μελέτης, τα προϊόντα εκσκαφών που θα 

προκύψουν κατά την κατασκευή των δικτύων του έργου υπολογίζονται σε 4.600m3. Από αυτά 

θα χρησιμοποιηθεί ποσότητα 600m3 για επίχωση ορυγμάτων. Τα πλεονάζοντα υλικά 

εκτιμώνται σε 4.000m3. 

Επιπλέον, θα απαιτηθούν οι παρακάτω πρώτες ύλες: 

• θραυστό υλικό λατομείου 1.500m3 για τις επιχώσεις των ορυγμάτων  

• άμμος λατομείου 2.000m3 για τις στρώσεις έδρασης και τον εγκιβωτισμό σωλήνων 

• Επιφ. ασφάλτου 3.000m3 για αποκατάσταση. 

Η διάθεση και απόληψη των υλικών θα γίνει σε κατάλληλους χώρους που ορίζονται στην 

§10.3. 

Σχετικά με τα τεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής δεν αναμένεται καμία μεταβολή λόγω 

της φύσης του. 

Είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια κατασκευής να εφαρμοστούν μέτρα για την ασφαλή 

θεμελίωση των φρεατίων και του αγωγού και την υποστήριξη των παρειών των ορυγμάτων 

όπου κριθεί αναγκαίο όπως προτείνονται στην §10.3.  

Σχετικά με την υδρογεωλογία, στην περιοχή του έργου δεν αναμένεται ο βασικός υδροφόρος 

ορίζοντας, ο οποίος είναι πολύ βαθύτερα από τη στάθμη θεμελίωσης του Έργου. 

Συμπερασματικά, κατά τη φάση κατασκευής του έργου, οι επιπτώσεις σε αυτόν τον τομέα 

είναι μικρής κλίμακας και δεν αφορούν στη γεωλογική σύσταση. 

 

Φάση Κατασκευής δικτύων: 

Επίπτωση στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά: 

 

Χαμηλή επίπτωση  

 

9.4.1 Φάση λειτουργίας δικτύου 

Κατά τη λειτουργία των δικτύων του έργου, οι μεταβολές στα εδαφολογικά, γεωλογικά και 

τεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής θα μπορούσαν να σχετίζονται με προβλήματα 

αστάθειας του εδάφους ή ρύπανσης του εδάφους από τα λιπαντικά και έλαια που 

χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση του εξοπλισμού του αντλιοστασίου Πρίνου. 

Λόγω του σχεδιασμού του έργου, δεν αναμένεται να προκληθούν προβλήματα αστάθειας του 

εδάφους. Επιπλέον, ενδεχόμενη ρύπανση του εδάφους από έλαια, λιπαντικά και διαρροές ή 
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υπερχειλίσεις νερού ως συνέπεια ατυχήματος ή δυσλειτουργίας θεωρείται μειωμένης 

πιθανότητας λόγω του τεχνικού και λειτουργικού σχεδιασμού του έργου.  

Σχετικά με την υδρογεωλογία, στην περιοχή του έργου δεν αναμένεται ο βασικός υδροφόρος 

ορίζοντας, ο οποίος είναι πολύ βαθύτερα από τη στάθμη θεμελίωσης του Έργου. Αναλυτικά 

μέτρα, για τον αναλυτικό έλεγχο των παραπάνω στοιχείων και την αποφυγή ρύπανσης 

υπόγειων υδάτων, προτείνονται στην §10.3. 

Η πιθανότητα αρνητικής επίπτωσης είναι αμελητέα και σχετίζεται με τη χαμηλή πιθανότητα 

εκδήλωσης μη κανονικής λειτουργίας του έργου.  

Αναλυτικά τα μέτρα πρόληψης και περιορισμού των επιπτώσεων παρουσιάζονται σε επόμενη 

ενότητα του Κεφαλαίου 10.   

 

Φάση Λειτουργίας δικτύων: 

Επίπτωση στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά 

 

Αμελητέα επίπτωση  

 

9.5 Φυσικό περιβάλλον 

9.5.1 Φάση κατασκευής δικτύων 

Στη φάση κατασκευής του έργου, οι δυνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον σχετίζονται 

με αλλαγές στους οικότοπους, στη χλωρίδα και στην πανίδα από τις εκσκαφές, την 

εγκατάσταση του εργοταξίου, την προσωρινή απόθεση των υλικών εκσκαφών και την 

αποψίλωση φυσικής βλάστησης.  

Όπως έχει αναφερθεί στην §8.5, στην άμεση περιοχή μελέτης και στην περιοχή επέμβασης του 

έργου, απαντούνται οικότοποι και είδη χλωρίδας και πανίδας που βρίσκονται σε καθεστώς 

προστασίας. 

Δεν θα απαιτηθεί αποψίλωση δέντρων για την κατασκευή του έργου.  

Οι αγωγοί ύδρευσης θα τοποθετηθούν επί του υφιστάμενου οδικού δικτύου οπότε δεν 

αναμένονται επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον κατά την τοποθέτησή τους. 

Οι αγωγοί ύδρευσης θα εγκατασταθούν κυρίως επί του υφιστάμενου αγροτικού και 

επαρχιακού δικτύου, οπότε δεν αναμένονται επιπτώσεις κατά την τοποθέτησή τους. Πολύ 

μικρά τμήματα των αγωγών προτείνεται να τοποθετηθούν εκτός δρόμων σε δασικές ή 

αγροτικές προσβάσεις σε περιοχές εντός Natura, για την κατά το δυνατόν ευθυγράμμιση της 

όδευσης και τη μείωση του μήκους αυτών.  

Όσον αφορά στη διασπορά αποβλήτων που μπορεί να προκαλέσει την κάλυψη οικότοπων, 

θέσεων φωλεασμού και τη διατάραξη της χλωρίδας, πανίδας, εν γένει, σημειώνεται ότι 

αναμένονται μικρής κλίμακας επιπτώσεις δεδομένου ότι θα ληφθούν όλα τα κατάλληλα 

προληπτικά μέτρα για τη διαχείριση των εργοταξίων και τη διαχείριση στερεών, υγρών, 

αδρανών αποβλήτων, λιπαντικών και ελαίων κατά την κατασκευή του Έργου σύμφωνα με τη 

νομοθεσία. 
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Αναφορικά με τη διατάραξη της ποιότητας του ακουστικού και ατμοσφαιρικού 

περιβάλλοντος, ενδέχεται να υπάρξουν μικρής έκτασης επιπτώσεις στους πληθυσμούς της 

πανίδας της άμεσης περιοχής του Έργου, καθώς ενδέχεται κάποια από τα υπάρχοντα είδη να 

απομακρυνθούν προσωρινά από συγκεκριμένες θέσεις εξαιτίας της ενόχλησής τους από το 

θόρυβο, τη σκόνη και την ανθρώπινη παρουσία. 

Συνοψίζοντας, οι επιπτώσεις του έργου στο φυσικό περιβάλλον είναι μικρής κλίμακας, 

παροδικές και μερικώς αναστρέψιμες. 

 

Φάση Κατασκευής δικτύου: 

Επίπτωση στο φυσικό περιβάλλον 

Χαμηλή επίπτωση  

 

9.5.2 Φάση λειτουργίας δικτύου 

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου δεν αναμένονται δυσμενείς περιβαλλοντικές πιέσεις στο 

φυσικό περιβάλλον. Κατά το σχεδιασμό του Έργου, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα 

και προδιαγραφές αντιθορυβικής προστασίας των χρησιμοποιούμενων αντλιών, οι οποίες θα 

εγκατασταθούν εντός κλειστού κτιρίου, ώστε να μην υπάρχει καμία υπέρβαση της 

επιτρεπόμενης στάθμης θορύβου. 

Επίσης όσον αφορά στο παραποτάμιο οικοσύστημα του κατάντη ρέματος δεν θα επηρεαστεί 

σημαντικά από την περαιτέρω εκμετάλλευση των νερών του Κεφαλοπόταμου καθώς έχει 

προβλεφθεί οικολογική παροχή προς τα κατάντη, ενώ κατάντη του οικισμού Γοργογυρίου 

συγκλίνουν και άλλα ρέματα. Ετσι οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον από τη λειτουργία 

των έργων μπορούν να χαρακτηριστούν ως μη σημαντικές. 

Με την προϋπόθεση της ορθής λειτουργίας του έργου και υπό κανονικές συνθήκες 

λειτουργίας, οι επιπτώσεις του έργου για το φυσικό περιβάλλον είναι θετικές και σημαντικές, 

καθώς θα επιτευχθεί ορθολογική διαχείριση των υδάτων της ευρύτερης περιοχής έργου με 

κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των οικισμών του έργου. Οι εν λόγω θετικές επιπτώσεις θα 

είναι σημαντικές, μόνιμες και αποτελούν τη βάση για τη σκοπιμότητα της κατασκευής και 

λειτουργίας του Έργου. Η πιθανότητα μη κανονικής λειτουργίας είναι χαμηλή και η επίπτωση 

σε αυτή την περίπτωση δεν θα είναι σημαντικά δυσμενέστερη από την υφιστάμενη κατάσταση. 

Για το λόγο αυτό η επίπτωση κρίνεται συνολικά ως αμελητέα. 

 

Φάση Λειτουργίας δικτύου: 

Επίπτωση στο φυσικό περιβάλλον 

Αμελητέα επίπτωση 
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9.6 Ανθρωπογενές περιβάλλον 

9.6.1 Φάση κατασκευής δικτύου 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, οι επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον 

σχετίζονται με μεταβολές στις χρήσεις γης, στη διάρθρωση και λειτουργίες του 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στο ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής. 

Η μεταβολή στις χρήσεις γης και στις λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της 

περιοχής μελέτης σχετίζεται με τις εκσκαφές και με την προσωρινή κατάληψη του εργοταξίου 

και των χώρων προσωρινής απόθεσης υλικών εκσκαφής. 

Σχετικά με την τοποθέτηση του αγωγού νερού, o νέος αγωγός αποτελείται από τμήμα εκτός  

δρόμου (μονοπάτι) και εντός περιοχής Natura σε μήκος 1.680 m διατομής Φ140, τμήμα εντός 

δημοτικού δρόμου και εντός περιοχής Natura σε μήκος 820m Φ140 μέχρι την έξοδο του 

οικισμού Γοργογύρι και τέλος τμήμα κατά μήκος δημοτικής οδού και εκτός περιοχής Natura 

μέχρι το πέρας στον οικισμό του Πρίνου. Ο υφιστάμενος αγωγός βρίσκεται είτε στα όρια με 

τη ζώνη Natura (από επαρχιακή οδό προς οικισμό Δίλοφο) είτε εντός αυτής (Δίλοφο – 

Δεξαμενή και Πρίνος – Γενέσι). 

Σχετικά με το ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής και όπως έχει αναφερθεί, 

στην περιοχή επέμβασης και στην άμεση περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν κηρυγμένοι 

αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικά μνημεία και ως εκ τούτου δεν αναμένονται επιπτώσεις στο 

ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής. Παρά ταύτα, πριν τη φάση κατασκευής, θα 

ενημερωθεί η αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία η οποία θα κρίνει την αναγκαιότητα παρουσίας 

αρχαιολόγου κατά τη διάρκεια των εκσκαφών. Η παρουσία και αμοιβή της αρχαιολόγου θα 

αποτελεί δαπάνη του έργου. 

Κατά τη κατασκευή του έργου, θα υπάρξουν μικρής κλίμακας, προσωρινές επιπτώσεις στις 

χρήσεις γης και στις λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής. Οι 

επιπτώσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως μικρής κλίμακας διότι αφορούν ως επί το πλείστον την 

άμεση περιοχή επέμβασης του έργου. 

 

Φάση Κατασκευής δικτύου: 

Επίπτωση στο ανθρωπογενές περιβάλλον 

Χαμηλή επίπτωση  

 

9.6.2 Φάση λειτουργίας δικτύου  

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, αλλαγές στις χρήσεις γης δεν αναμένονται λόγω της 

φύσης του έργου. Οι επιπτώσεις από τη χωροθέτηση των έργων υδροληψίας, των αγωγών 

μεταφοράς νερού είναι μικρής κλίμακας, λόγω των υπόγειων κατασκευών. 

Σχετικά με το ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής, κατά τη φάση λειτουργίας 

του έργου δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις γιατί δεν υπάρχουν κηρυγμένοι 

αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικά μνημεία στην άμεση περιοχή του έργου. 
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Συνολικά η επίπτωση στο ανθρωπογενές περιβάλλον κρίνεται ως θετική λόγω της δυνατότητας 

επαρκούς ύδρευσης των μελετούμενων οικισμών. Οι υποδομές αυτές θα συμβάλλουν επίσης 

στην ανάπτυξη της περιοχής. 

 

Φάση Λειτουργίας δικτύου: 

Επίπτωση στο ανθρωπογενές περιβάλλον  

Θετική επίπτωση  

 

9.7 Κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά 

Δεδομένης της φύσης του έργου, που θα οδηγήσει σε μια συνολική ενίσχυση της παροχής 

πόσιμου νερού με παράλληλη μείωση της εκμετάλλευσης της υδρογεώτρησης, προβλέπεται 

ότι οι επιπτώσεις στα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά θα είναι ιδιαίτερα θετικές. 

Ωστόσο, το έργο ενδέχεται να δημιουργήσει κοινωνικές και οικονομικές ενστάσεις τόσο κατά 

τη διάρκεια της κατασκευής και τη φάση λειτουργίας του.  

 

9.7.1 Φάση κατασκευής δικτύων 

Κατά την φάση κατασκευής του έργου οι επιπτώσεις στα κοινωνικοοικονομικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής αφορούν κυρίως τους κατοίκους της άμεσης ζώνης παρέμβασης 

και σχετίζονται με την λειτουργία των μηχανημάτων του εργοταξίου, την κίνηση των 

οχημάτων και την προσωρινή κατάληψη γης. Τα παραπάνω θα δημιουργήσουν τοπική όχληση 

στους κατοίκους των οικισμών εκτέλεσης των έργων (Γοργογύρι, Πρίνος), χωρίς όμως να 

προκύπτουν σημαντικά προβλήματα στον τομέα αυτό, δεδομένης της μικρής κλίμακας του 

έργου και της περιορισμένης χρονικής περιόδου των εργασιών. 

Επιπλέον το έργο αναμένεται να έχει θετική επίπτωση στην τοπική κοινωνία λόγω της 

δημιουργίας νέων προσωρινών θέσεων εργασίας που θα προκύψουν για τη φάση κατασκευής. 

 

Φάση Κατασκευής δικτύων: 

Επίπτωση στα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά 

Χαμηλή επίπτωση  

 

9.7.2 Φάση λειτουργίας δικτύων 

Το έργο αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη για το κοινό μέσω της εξασφάλισης 

αδιάλειπτης παροχής και υψηλής ποιότητας νερού, σε συνδυασμό με μικρότερο ενεργειακό 

κόστος άντλησης από τις γεωτρήσεις λόγω της μεγαλύτερης συμμετοχής του πηγαίου νερού 

στο δίκτυο ύδρευσης των οικισμών. Τέλος, οι δεξαμενές των οικισμών θα εξασφαλίσουν 

σημαντικά μεγαλύτερη αποθηκευτική ικανότητα για την κάλυψη τόσο έκτακτων συνθηκών 

όπως τυχαίων βλαβών, αλλά κυρίως για την αποθήκευση μεγαλύτερων ποσοτήτων πηγαίου 

νερού εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο κυρίως κατά τη χειμερινή και εαρινή περίοδο με 

ελαχιστοποίηση της λειτουργίας των γεωτρήσεων στις περιόδους αυτές. 
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Η επίπτωση του έργου είναι λόγω της φύσης του, ως περιβαλλοντική υποδομή, θετική για το 

κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. 

 

Φάση Κατασκευής δικτύων: 

Επίπτωση στα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά 

Θετική επίπτωση  

 

9.8 Τεχνικές υποδομές 

9.8.1 Φάση κατασκευής δικτύων 

Κατά τη φάση κατασκευής, το υπό μελέτη έργο δεν αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά 

υφιστάμενες τεχνικές υποδομές καθώς θα εφαρμοστούν ορθές πρακτικές κατασκευής του.  

Το ίδιο αποτελεί, ένα σημαντικό έργο υποδομής για την ενίσχυση της υδροδότησης του Δήμου 

Τρικκαίων με παράλληλη μείωση της χρήσης των γεωτρήσεων οι οποίες θα συμπληρώνουν 

τις ανάγκες νερού σε περιόδους μειωμένης παροχής της πηγής (πχ καλοκαίρι-φθινόπωρο ή σε 

περιπτώσεις γενικής βλάβης του υδραγωγείου). 

Επίσης τονίζεται ότι τυχόν βλάβες σε υφιστάμενες υποδομές όπως δίκτυα κοινής ωφέλειας ή 

οδοστρώματα θα αποκατασταθούν άμεσα. 

 

Φάση Κατασκευής δικτύων: 

Επίπτωση στις τεχνικές υποδομές 

Θετική επίπτωση  

 

9.8.2 Φάση λειτουργίας δικτύων 

Κατά τη φάση λειτουργίας, το υπό μελέτη έργο αποτελεί, ένα σημαντικό έργο υποδομής για 

την ενίσχυση της υδροδότησης των οικισμών με παράλληλη μείωση της χρήσης των 

γεωτρήσεων οι οποίες θα συμπληρώνουν τις ανάγκες νερού σε περιόδους μειωμένης παροχής 

της πηγής (πχ καλοκαίρι-φθινόπωρο ή σε περιπτώσεις γενικής βλάβης του δικτύου.  

 

Φάση Λειτουργίας δικτύων: 

Επίπτωση στις τεχνικές υποδομές 

Θετική επίπτωση 

 

9.9 Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 

9.9.1 Φάση κατασκευής δικτύων 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα υπάρχουν επιπτώσεις από ανθρωπογενείς πιέσεις στο 

περιβάλλον της περιοχής, που αφορούν σε κίνηση οχημάτων εργοταξίου, θόρυβο και σκόνη. 

Η όχληση θα είναι μικρής κλίμακας, παροδική και τοπικού χαρακτήρα. 
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Φάση Κατασκευής δικτύων: 

Επίπτωση από Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 

Χαμηλή επίπτωση  

 

9.9.2 Φάση λειτουργίας δικτύων 

Κατά τη φάση λειτουργίας, δε θα υπάρχει κίνηση οχημάτων μεταφοράς νερού, και το υπό 

μελέτη έργο δεν αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά. 

 

Φάση Λειτουργίας δικτύων: 

Επίπτωση από Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 

Αμελητέα επίπτωση 

 

9.10 Ποιότητα του αέρα 

9.10.1 Φάση κατασκευής δικτύων 

Κατά τη φάση κατασκευής, οι επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής 

σχετίζονται με την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με αέριους ρύπους και σκόνη από τη 

λειτουργία του εργοταξίου και των μεταφορικών και μηχανικών μέσων κατά την εγκατάσταση 

των αγωγών μεταφοράς νερού και των συναφών τεχνικών έργων. 

Οι επιπτώσεις αυτές αφορούν στους αέριους ρύπους που θα παραχθούν τόσο από την κίνηση 

των οχημάτων για τη μεταφορά των υλικών από και προς το εργοτάξιο, όσο και από τις 

εργασίες κατασκευής, όπου χρησιμοποιούνται κατά κανόνα μηχανήματα με κινητήρες 

εσωτερικής καύσης, κυρίως πετρελαίου. Ωστόσο, αν και τα προϊόντα της καύσης του 

πετρελαίου (CO, SO2, αιθάλη, υδρογονάνθρακες, ΝΟx) που εκλύονται θα επιβαρύνουν το 

ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής, είναι φανερό πως η συνολική επιβάρυνση θα είναι 

μικρή και βραχυπρόθεσμη λόγω της μικρής κλίμακας του έργου και και του μικρού χρόνου 

αποπεράτωσής του που δεν ξεπερνά τους έξη μήνες. Συνεπώς, η επιβάρυνση αυτή θα έχει 

προσωρινό χαρακτήρα και δε θα προκαλέσει μόνιμες μεταβολές. 

Μικρές και τοπικές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα αναμένονται στις περιοχές εκτέλεσης 

χωματουργικών εργασιών, λόγω της προκαλούμενης ρύπανσης από αιωρούμενα στερεά 

(σκόνη). Η επίπτωση αυτή δεν θα είναι σημαντική λόγω του μικρού μεγέθους του έργου και 

είναι δυνατό να περιορισθεί σημαντικά με τη λήψη κατάλληλων προστατευτικών μέτρων. 

Συνοψίζοντας, στη φάση κατασκευής των υπό μελέτη έργων, οι πιέσεις στο ατμοσφαιρικό 

περιβάλλον οφείλονται στην εκπομπή ρύπων από τη λειτουργία των μηχανημάτων και των 

οχημάτων του εργοταξίου και από την εκπομπή αιωρούμενων σωματιδίων (σκόνης) λόγω των 

χωματουργικών εργασιών. Δεδομένης της σημασίας και του μεγέθους του έργου και της 

περιορισμένης χρονικής διάρκειας της κατασκευής, οι επιπτώσεις αυτές αξιολογούνται ως μη 

σημαντικές ενώ θα είναι προσωρινές και αναστρέψιμες. 
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Φάση Κατασκευής δικτύου: 

Επίπτωση στην ποιότητα του αέρα 

Χαμηλή επίπτωση  

 

9.10.2 Φάση λειτουργίας δικτύων 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα από τη λειτουργία των έργων καθώς δεν 

παράγονται κανενός είδους ρύποι.   

 

Φάση Λειτουργίας δικτύου: 

Επίπτωση στην ποιότητα του αέρα   

Καμία επίπτωση 

 

9.11 Θόρυβος 

9.11.1 Φάση κατασκευής δικτύου  

Ο θόρυβος που παράγεται κατά τη φάση της κατασκευής ενός έργου, προέρχεται κυρίως από 

την λειτουργία των μηχανημάτων του εργοταξίου, την κίνηση των βαρέων οχημάτων από και 

προς το εργοτάξιο και την οδική κίνηση από την μετακίνηση του προσωπικού του εργοταξίου. 

Σημαντικότερες από τις παραπάνω πηγές θορύβου είναι συνήθως τα μηχανήματα και τα 

οχήματα του εργοταξίου.  

Η εκτίμηση της στάθμης του θορύβου κατασκευής γίνεται σύμφωνα με το βρετανικό πρότυπο 

British Standard 5228, Τόμος 1: 1984 "Έλεγχος θορύβου στις κατασκευές και υπαίθριους 

χώρους" [British Standard BS 5228: Part 1 : 1984 Noise Control on construction and open sites  

Part 1. Code of practice for basic information and procedures for noise control]. Για τον 

υπολογισμό του θορύβου από τις εργασίες κατασκευής, ακολουθούνται οι ακόλουθες 

παραδοχές σχετικά με τα μηχανήματα και τους χρόνους λειτουργίας του εργοταξίου. 

Σύνθεση εργοταξίου: 

 1 Προωθητήρας 

 1 Μπετονιέρα 

 1 Μηχανικός εκσκαφέας 

 2 Ανατρεπόμενα - φορτηγά για την μεταφορά αδρανών υλικών και υλικών εκσκαφών. 

Λειτουργία εργοταξίου: 

 Εργάσιμες ώρες ημερησίως    8 h/d 

 Εργάσιμες μέρες τον χρόνο    240 d/y 

 Μέση Απόσταση Μεταφοράς (Μ.Α.Μ.)    5 km 

 Διαδρομή φορτηγών εντός εργοταξίου   0,4 km 

 Θέση εργοταξίου                  Σε δημόσια ή δημοτική στην περιοχή των έργων 
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 Κοντινότερη απόσταση δέκτη (υφιστάμενες κατοικίες) 400 m 

Στη συνέχεια γίνεται μια εκτίμηση του θορύβου κατά την κατασκευή, σύμφωνα με το BS5228, 

με μια αντιπροσωπευτική σύνθεση εργοταξίου και για ένα μήκος εργασιών κατασκευής 

περίπου 100 m. Γίνεται η παραδοχή 8ωρης ημέρας εργασίας, και ότι κατά τη δυσμενέστερη 

περίοδο από πλευράς συγχρονισμού δραστηριοτήτων κατασκευής, θα απασχολούνται τα 

μηχανήματα και ο εξοπλισμός που παρουσιάζονται παραπάνω. 

 

Πίνακας 9-1: Υπολογισμός εργοταξιακού θορύβου κατά τη κατασκευή (απόσταση 100m) 

Μηχάνημα 
Lwa            

Μέθο

δος 

Leq/L

wa 

Σύνολο Διάρκεια 

dB(A) 
Res. 

Laeq 

Dist. 

Ratio 

Equiv. 

On-time 

Equiv. 

On-time 

Activ

e 

dur. 

Corr. 

On-

time 

PNI 

dBA   dBA       h     

Εκσκαφέας 200kW 109 Lwa 61.00 4.00 0.3241 0.3241 8 21.6% 0.019577 54 

Προωθητής 200kw 117 Lwa 69.00 4.00 0.3241 0.3241 8 21.6% 0.123522 62 

Φορτηγό 20τν 106 Lwa 58.00 4.00 0.3241 0.3241 8 21.6% 0.009812 51 

Ανατρεπόμενο 25τν 

120kw 
108 Lwa 60.00 4.00 0.3241 0.3241 8 21.6% 0.015551 53 

Ανατρεπόμενο 25τν 

120kw 
108 Lwa 60.00 4.00 0.3241 0.3241 8 21.6% 0.015551 53 

Χρονική περίοδος: 12h 

NEI (noise exposure index): 0.194578 

Combined (Leq): 63 dB(A) 

 

Πίνακας 9-2: Υπολογισμός εργοταξιακού θορύβου στον πλησιέστερο δέκτη 

Μηχάνημα 
Lwa            

Μέθοδος 

Leq/Lwa 

Σύνολο Διάρκεια 

dB(A) 
Res. 

Laeq 

Dist. 

Ratio 

Equiv. 

On-time 

Equiv. 

On-time 

Act

ive 

dur

. 

Corr. 

On-time 
PNI 

dBA   dBA       h     

Εκσκαφέας 200kW 109 Lwa 48.96 4.00 0.6156 0.6156 8 41.0% 0.003229 45 

Προωθητής 200kw 117 Lwa 56.96 4.00 0.6156 0.6156 8 41.0% 0.020374 53 

Φορτηγό 20τν 106 Lwa 45.96 4.00 0.6156 0.6156 8 41.0% 0.001618 42 

Ανατρεπόμενο 25τν 

120kw 
108 Lwa 47.96 4.00 0.6156 0.6156 8 41.0% 0.002565 44 

Ανατρεπόμενο 25τν 

120kw 
108 Lwa 47.96 4.00 0.6156 0.6156 8 41.0% 0.002565 44 

Χρονική περίοδος: 12h 

NEI (noise exposure index): 0.031011 
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Combined (Leq): 55 dB(A) 

Με βάση τους παραπάνω υπολογισμούς, προκύπτει ότι δεν αναμένεται υπέρβαση του ορίου 

των 65 dB(A) σε απόσταση 100 m από το εργοτάξιο και σε απόσταση 400 m από τον 

πλησιέστερο δέκτη. 

Σε κάθε περίπτωση, οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να προκαλέσουν οχλήσεις στους 

κατοίκους των παρακείμενων του έργου οικισμών για τη μικρή χρονική περίοδο της 

κατασκευής. Ωστόσο, δεδομένης της συνολικότερης σημασίας του έργου στην υδροδότηση 

των οικισμών, του σχετικά μικρού μεγέθους του και της περιορισμένης χρονικής διάρκειας της 

κατασκευής, οι επιπτώσεις θορύβου αξιολογούνται ως μη σημαντικές, προσωρινές δεδομένου 

ότι δεν θα υφίστανται μετά το τέλος της φάσης κατασκευής. Επιπλέον, η επίπτωση αυτή είναι 

δυνατό να περιορισθεί σημαντικά με τη λήψη κατάλληλων προστατευτικών μέτρων. 

Το γενικό πλαίσιο για την ηχορύπανση που προέρχεται από μηχανολογικές εγκαταστάσεις, 

εξαρτώμενες από το χαρακτήρα της περιοχής, καθορίζεται από το Π.Δ. 1180/293Α/1981. Τα 

ανώτερα επιτρεπόμενα όρια θορύβου σύμφωνα με το παραπάνω Προεδρικό Διάταγμα 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 9-3: Θεσμοθετημένα όρια Θορύβου 

Χαρακτηρισμός περιοχής max όριο σε dB(A) 

Νομοθετημένες βιομηχανικές περιοχές 70 

Περιοχές με επικρατέστερο στοιχείο το βιομηχανικό 65 

Περιοχές με βιομηχανικό και αστικό στοιχείο εξίσου 55 

Περιοχές με επικρατέστερο στοιχείο το αστικό 50 

 

Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά 

στην έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από το θόρυβο και να τηρούνται 

οι ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο ΠΔ 149/2006 (ΦΕΚ 159 Α). 

Η όχληση θα είναι παροδική και τοπικού χαρακτήρα. Θα λαμβάνονται μέτρα ώστε να είναι 

κατά το δυνατόν πιο ήπια, με τη χρήση μηχανημάτων εντός προδιαγραφών στάθμης θορύβου, 

επαρκώς συντηρημένων. Επίσης θα ισχύει απαγόρευση για την πραγματοποίηση εργασιών 

εντός των ωρών κοινής ησυχίας. 

Η επίπτωση αφορά κυρίως στους εργαζόμενους στα εργοτάξια και τον πληθυσμό πλησίον των 

έργων. 

 

Φάση Κατασκευής δικτύου: 

Επίπτωση στη στάθμη θορύβου 

Χαμηλή επίπτωση  
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9.11.2 Φάση λειτουργίας δικτύου  

Κατά τη φάση λειτουργίας, δεν υπάρχουν πηγές δημιουργίας θορύβου εκτός από τη λειτουργία 

των δεξαμενών και του Α/Σ Πρίνου. Σε κάθε περίπτωση η στάθμη θορύβου θα είναι κάτω από 

55dBA στην περίμετρο των δεξαμενών, σύμφωνα με το ΠΔ 1180/81. Ο θόρυβος θεωρείται 

αμελητέος. 

 

Φάση Λειτουργίας δικτύου: 

Επίπτωση στη στάθμη θορύβου 

Χαμηλή επίπτωση  

 

9.12 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

9.12.1 Φάση κατασκευής & λειτουργίας δικτύου  

Η πιθανότητα επίπτωσης ηλεκτρομαγνητικών πεδίων κατά τη φάση κατασκευής και 

λειτουργίας είναι αμελητέα.  

 

Φάση Κατασκευής & Λειτουργίας δικτύου: 

Επίπτωση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία 

Αμελητέα επίπτωση  

 

9.13 Ύδατα 

9.13.1 Φάση κατασκευής δικτύου  

Στη φάση κατασκευής, οι επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους σχετίζονται με πιθανές αλλαγές 

στην ποιοτική και ποσοτική κατάστασή τους. Κύριος στόχος του σχεδιασμού του έργου, είναι 

να μην επηρεαστεί τόσο η δίαιτα όσο και η ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στην περιοχή του έργου, οι συνθήκες των εδαφικών 

στρωμάτων είναι σχετικά ευνοϊκές καθώς τα εδάφη χαρακτηρίζονται ως γαιώδη στο 

μεγαλύτερο μέρος της όδευσης, ενώ βραχώδη εδάφη εμφανίζονται στα υψηλά σημεία της 

όδευσης (αρχή αγωγών). Ακόμα,  η στάθμη του υδροφόρου είναι σε μεγάλο βάθος, οπότε οι 

εκσκαφές θα γίνουν με τα συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα και δεν αναμένεται η παρουσία 

υπόγειου νερού στα ορύγματα εκσκαφών. 

Από τις εργασίες κατασκευής, ρύπανση του υπόγειου υδροφορέα, μπορεί να προκληθεί από 

τυχόν διαρροές πετρελαιοειδών και λιπαντικών που χρησιμοποιούνται από τα λειτουργούντα 

μηχανήματα του εργοταξίου. Εντούτοις, λόγω του βάθους του υδροφορέα δεν αναμένεται η 

ρύπανση του ακόμη και σε περίπτωση μικρής διαρροής.  

Από τις εργασίες κατασκευής του έργου, θα προκληθεί η εκπομπή σκόνης και ενδεχομένως η 

μη εσκεμμένη διάθεση υλικών στο νερό κατόπιν παράσυρσης από όμβρια νερά, η οποία θα 

προκαλέσει τοπική και παροδική αύξηση των αιωρούμενων σωματιδίων και της θολερότητας 

των επιφανειακών νερών. Επιπλέον, ρύπανση του υπόγειου υδροφορέα δύναται να προκληθεί 
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από τυχόν διαρροές πετρελαιοειδών και λιπαντικών που χρησιμοποιούνται από τα 

λειτουργούντα μηχανήματα του εργοταξίου.  

Με την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών μέτρων, οι επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους στη 

φάση κατασκευής χαρακτηρίζονται ως μη σημαντικές, βραχυπρόθεσμες, ανατάξιμες και 

ολικώς αντιμετωπίσιμες (βλ. Κεφάλαιο 10 της παρούσας μελέτης).  

 

Φάση Κατασκευής δικτύου: 

Επίπτωση στα ύδατα 

Χαμηλή επίπτωση  

 

9.13.2 Φάση λειτουργίας δικτύου  

Οι επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους στη φάση λειτουργίας του έργου σχετίζονται κυρίως 

με την ποσοτική κατάσταση αυτών και έμμεσα με την ποιοτική τους κατάσταση σε σχέση με 

τη λειτουργία του έργου.  

Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας λόγω της αυξημένης αξιοποίησης των νερών του 

Κεφαλοπόταμου μέσω του νέου και υφιστάμενου δικτύου θα μειωθεί η διαθέσιμη 

πλεονάζουσα ποσότητα νερού προς τον επιφανειακό αποδέκτη. Όμως δεν αναμένεται να 

επηρεαστεί το παρόχθιο οικοσύστημα λόγω ότι έχει υπολογιστεί η απαιτούμενη οικολογική 

παροχή ενώ ακόμη το συγκεκριμένο ρέμα εμπλουτίζεται κατάντη από νερά παρακείμενων 

ρεμάτων. 

Ακόμα θα μειωθεί σε κάποιο βαθμό η εκμετάλλευση του υπόγειου καρστικού και 

προσχωματικού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής μελέτης κυρίως κατά τη χειμερινή και 

εαρινή περίοδο όπου η πηγή παρέχει μεγαλύτερη ποσότητα νερού.  

Επομένως οι επιπτώσεις της λειτουργίας του έργου στα υπόγεια και επιφανειακά νερά της 

περιοχής χαρακτηρίζεται ως μικρή αλλά θετική.  

Συνολικά η επίπτωση του έργου στα νερά της περιοχής αξιολογείται ως θετική. Τα μέτρα που 

συζητούνται σε επόμενη ενότητα του Κεφαλαίου 10 αφορούν σε γενικά μέτρα ορθολογικής 

διαχείρισης του υδατικού δυναμικού σύμφωνα και με τις προτάσεις του ΣΔΛΑΠ Θεσσαλίας. 

 

Φάση λειτουργίας δικτύου: 

Επίπτωση στα ύδατα 

Θετική επίπτωση  

 

Αναλυτικά μέτρα, για το ενδεχόμενο αρνητικής επίπτωσης και ρύπανσης υπόγειων ή/και 

επιφανειακών υδάτων, προτείνονται στο Κεφάλαιο 10. Συνολικά η επίπτωση του έργου 

αξιολογείται ως θετική. 
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9.14 Σύνοψη επιπτώσεων 
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10. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

10.1 Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις στα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής 

μελέτης και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η λήψη μέτρων αντιμετώπισης. 

 

10.2 Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 

Κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου και για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στη 

μορφολογία και στο τοπίο της ευρύτερης περιοχής, είναι απαραίτητη η σαφής οριοθέτηση του 

εργοταξιακού χώρου σε δημοτικούς ή δημόσιους χώρους χωρίς δασική βλάστηση και σε 

επαρκή απόσταση από όρια οικισμών. Μετά το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών θα 

απομακρυνθούν επίσης όλα τα μηχανήματα κατασκευής από την περιοχή.  

Επιπλέον, μετά το πέρας των εργασιών, τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών (περίπου 4.000 m3) 

θα απομακρύνονται για την επαναφορά του χώρου στην αρχική του κατάσταση. Η διάθεση 

των πλεοναζόντων υλικών θα γίνει είτε στον νομίμως λειτουργούντα ΧΥΤΑ Τρικάλων για 

εργασίες επικάλυψης των απορριμματικών αποθέσεων, σε αποκατάσταση ανενεργών 

λατομείων της περιοχής, ή σε άλλη κατάλληλη θέση που θα πληροί τις προϋποθέσεις της 

νομοθεσίας (ΑΕΚΚ) και δεν θα θίγει το γενικότερο οικοσύστημα. 

Προβλέπεται ότι θα απαιτηθούν οι παρακάτω ποσότητες υλικών: 

 θραυστό υλικό λατομείου 1.500m3 για τις επιχώσεις των ορυγμάτων  

 άμμος λατομείου 2.000m3 για τις στρώσεις έδρασης και τον εγκιβωτισμό σωλήνων 

 Επιφ. ασφάλτου 3.000m3 για αποκατάσταση. 

Η προμήθεια των υλικών αυτών πρέπει αυστηρά να γίνει από νομίμως λειτουργούντα λατομεία 

της περιοχής τα οποία θα είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη ΑΕΠΟ η οποία πρέπει να 

βρίσκεται εν ισχύ. Σε καμία περίπτωση, δεν θα γίνει αυθαίρετη αμμοληψία ή δημιουργία 

ανεξέλεγκτων δανειοθαλάμων λήψης αδρανών υλικών. 

Κατά τη φάση λειτουργίας προτείνεται η φύτευση περιμετρικά των δεξαμενών για να 

βελτιωθεί το αισθητικό αποτέλεσμα και για την οπτική απόκρυψη από τη γύρω περιοχή. 

 

10.3 Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

Βάσει των γεωλογικών δεδομένων της περιοχής και κατόπιν επί τόπου αυτοψίας κατά μήκος 

των έργων, θεωρείται ότι οι εδαφικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την κατασκευή του έργου 
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και για τις χωματουργικές εργασίες. Ετσι στο μεγαλύτερο τμήμα της όδευσης αναμένονται 

κυρίως γαιώδεις-ημιβραχώδεις σχηματισμοί οπότε οι εκσκαφές μπορούν να εκτελεστούν με 

τα συνήθη μηχανικά μέσα, ενώ σε περιπτώσεις βραχώδους εδάφους που αναμένεται να 

συναντηθεί στα υψηλότερα τμήματα της όδευσης (αρχή του υδραγωγείου) θα απαιτηθεί 

περιορισμένη χρήση αερόσφυρας. Τέλος, σε περιπτώσεις ιδιαίτερα χαλαρών εδαφών πρέπει 

να προβλεφθεί αντιστήριξη στα πρανή των ορυγμάτων, ενώ ο υπόγειος υδροφόρος βρίσκεται 

σε αρκετό βάθος έτσι ώστε δεν αναμένεται να συναντηθεί κατά τις εκσκαφές. Γενικά μέτρα 

που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τις χωματουργικές εργασίες είναι : 

 Οι εκσκαφές θα πρέπει να γίνουν τμηματικά με αντιστήριξη των πρανών όπου κρίνεται 

αναγκαίο. Οι περισσότερες εκσκαφές θα γίνουν με τη χρήση συνήθων μηχανικών μέσων 

λόγω γαιωημιβραχώδους εδάφους. 

 Τα ορύγματα θα κατασκευαστούν με κατακόρυφα πρανή, ενώ δεν αναμένεται να 

απαιτηθούν εκτεταμένες αντιστηρίξεις.  

 Η τομή των πάσης φύσεως οδοστρωμάτων θα γίνεται με αρμοκόφτη για μικρότερη φθορά 

του οδοστρώματος, ενώ η αποκατάστασή τους θα γίνεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση 

των εργασιών κατά τμήματα και αφού τα υλικά επίχωσης έχουν υποστεί καλή συμπύκνωση 

υπό συνεχή διαβροχή. 

 Αν απαιτηθεί έκπλυση των μηχανημάτων του εργοταξίου, για την προστασία του εδάφους 

από διαρροές ορυκτελαίων, καυσίμων κλπ. θα προβλεφθούν ειδικοί χώροι με στεγανό 

δάπεδο και κεκλιμένο οχετό συλλογής.  

 Υλικά εκσκαφής ρυπασμένα από πετρελαιοειδή, καμένα λάδια κλπ., θα συλλέγονται 

χωριστά σε ειδικούς κάδους και θα συλλέγονται και διατίθενται από εταιρείες 

αδειοδοτημένες για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων.  

 Η διάθεση των πλεοναζόντων υλικών θα γίνει είτε στον νομίμως λειτουργούντα ΧΥΤΑ 

Τρικάλων για εργασίες επικάλυψης των απορριμματικών αποθέσεων, σε αποκατάσταση 

ανενεργών λατομείων της περιοχής, ή σε άλλη κατάλληλη θέση που θα υποδειχθεί από την 

αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με τη νομοθεσία ΑΕΚΚ. 

 Η προμήθεια αδρανών υλικών λατομείου πρέπει να γίνεται αυστηρά από νομίμως 

λειτουργούντα λατομεία της περιοχής τα οποία θα είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη 

ΑΕΠΟ η οποία πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. Σε καμία περίπτωση, δεν θα γίνει αυθαίρετη 

αμμοληψία ή δημιουργία ανεξέλεγκτων δανειοθαλάμων λήψης αδρανών υλικών.  

Τέλος, στη φάση λειτουργίας των έργων δεν αναμένονται δυσμενείς επιπτώσεις στο έδαφος ή 

τη γεωλογία της περιοχής, οπότε δεν απαιτείται η λήψη συγκεκριμένων μέτρων. 

 

10.4 Φυσικό περιβάλλον 

Η χωροθέτηση του εργοταξίου καθώς και τυχόν άλλων περιοχών προσωρινής εναπόθεσης 

αδρανών θα γίνει με άξονα την προστασία των οικοτόπων, τη χλωρίδα και πανίδα της 

περιοχής. Ο χρόνος εγκατάστασης και λειτουργίας των χώρων αυτών θα είναι ο συντομότερος 

δυνατός, ενώ θα υπάρχει πλήρες πρόγραμμα κατασκευής.  
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Κατά τη διάρκεια των έργων κατασκευής θα γίνει οριοθέτηση των περιοχών επέμβασης, ούτως 

ώστε να μην καλύπτονται σημαντικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. 

Θα γίνει προσεγμένη εγκατάσταση του εξοπλισμού κατασκευής, ενώ το εύρος της ζώνης 

κατάληψης του Έργου θα περιορισθεί στο απολύτως αναγκαίο για την κατασκευή του, επί ή 

παραπλεύρως του οδικού δικτύου ή ενδεδειγμένων κοινόχρηστων χώρων.  

Επιπλέον, θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα για τον περιορισμό της ρύπανσης 

(σκόνη, θόρυβος, απορρίμματα, λύματα) κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών 

και ιδιαίτερα των χωματουργικών εργασιών, ιδιαίτερα όταν οι μετεωρολογικές συνθήκες 

ευνοούν τη διασπορά και μεταφορά της σκόνης σε μεγάλη απόσταση. 

Η απόρριψη υλικών κατασκευής και περίσσειας όγκων εκσκαφής στους υδάτινους όγκους 

(κοίτες ρεμάτων, ποταμών) ή στο έδαφος της περιοχής αποκλείεται σε οποιαδήποτε 

περίπτωση. 

Οι προσωρινές αποθέσεις υλικών εκσκαφής θα διαμορφώνονται με ήπια πρανή και θα 

καλύπτονται με κατάλληλα πλαστικά καλύμματα, ώστε να περιορίζεται η διασπορά του 

υλικού. 

Τυχόν υλικά εκσκαφής επιβαρυμένα με πετρελαιοειδή, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, κ.λπ., 

θα συλλέγονται χωριστά σε ειδικούς στεγανούς κάδους και θα διατίθενται σε εταιρείες 

αδειοδοτημένες για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων οι οποίες θα αναλαμβάνουν την 

μετέπειτα διαχείρισή τους. 

Μετά το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών θα απομακρυνθούν επίσης όλα τα 

μηχανήματα κατασκευής από την περιοχή. 

Κατά τη φάση λειτουργίας του Έργου, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα σχεδιασμού, 

ελέγχου και παρακολούθησης της ορθής λειτουργίας του, με στόχο την εξασφάλιση της 

πρόληψης δυνητικών αρνητικών συμβάντων που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν το φυσικό 

περιβάλλον, τα οποία παρατίθενται σε επόμενες ενότητες.  

 

10.5 Ανθρωπογενές περιβάλλον 

Για τον περιορισμό τυχόν επιπτώσεων στο ανθρωπογενές περιβάλλον κατά τη φάση 

κατασκευής είναι απαραίτητη η εφαρμογή ορθής εργοταξιακής πρακτικής για παρόμοια έργα 

και ο κατάλληλος προγραμματισμός των εργασιών. Σημειώνονται ιδιαίτερα τα ακόλουθα 

μέτρα: 

 Σαφής οριοθέτηση του εργοταξιακού χώρου  σε επαρκή απόσταση από την 
κατοικημένη περιοχή, όπου αυτό είναι εφικτό. 

 Λήψη κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή διασποράς υλικών κατασκευής σε 

περίπτωση βροχής, ανέμων, κλπ. 

 Αποφυγή διατάραξης υφιστάμενων δικτύων κατά τη φάση κατασκευής, στο μέτρο του 
δυνατού, και πλήρης αποκατάσταση σε περίπτωση βλαβών ή επιπτώσεων. 

Κατά τη φάση λειτουργίας η επίπτωση του έργου κρίνεται συνολικά ως θετική για το 

ανθρωπογενές περιβάλλον.  
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10.6 Κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα υλοποιηθεί και θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα του 

έργου αφού ενημερωθούν οι τοπικές αρχές. Θα γίνει σαφής οριοθέτηση του εργοταξιακού 

χώρου σε δημοτικούς ή δημόσιους χώρους και σε επαρκή απόσταση από την κατοικημένη 

περιοχή.  

Δεν θα επιτρέπεται η στάθμευση τροχοφόρων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του έργου σε 

χώρους εκτός του εργοταξίου και ειδικότερα εντός των γειτονικών οικισμών. Τα οχήματα αυτά 

θα σταθμεύουν σε κατάλληλα διαμορφωμένους εργοταξιακούς χώρους. 

Επιπλέον, θα γίνεται αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας κατά τη διάρκεια κατασκευής 

του έργου και θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας του 

προσωπικού. Θα λαμβάνεται μέριμνα για τη σήμανση των χώρων εργασίας και ο αποκλεισμός 

τους με κατάλληλα μέσα. 

Στην φάση κατασκευής θα προτιμηθεί η χρήση τοπικών πόρων, τόσο από πλευράς υλικών όσο 

και απασχολούμενου προσωπικού, ώστε το έργο να έχει έστω και βραχυπρόθεσμα θετική 

επίπτωση στα κοινωνικό – οικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 

Επιπλέον, θα γίνεται αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας κατά τη διάρκεια 

κατασκευής του έργου και θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του 

προσωπικού. Θα λαμβάνεται μέριμνα για τη σήμανση των χώρων εργασίας και ο αποκλεισμός 

τους με κατάλληλα μέσα. 

Κατά τη φάση λειτουργίας, μέσω του έργου θα παρέχονται βελτιωμένες υδρευτικές συνθήκες 

στην περιοχή του έργου με άμεσο όφελος.  

 

10.7 Τεχνικές υποδομές 

Κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας, το υπό μελέτη έργο δεν αναμένεται να επηρεάσει 

αρνητικά υφιστάμενες τεχνικές υποδομές και κατ’ επέκταση δεν προτείνονται μέτρα 

αντιμετώπισης. Στο έργο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αποκαταστάσεις των 

οδοστρωμάτων, ενώ τυχόν βλάβες σε δίκτυα ύδρευσης οικισμών, σε παροχές νερού ή άλλα 

υπόγεια δίκτυα Κ.Ω. θα αποκαθίστανται άμεσα. 

 

10.8 Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα υπάρξει μικρή επίπτωση από κίνηση οχημάτων, 

θόρυβο και σκόνη.  

Σε ότι αφορά στη φάση λειτουργίας, το υπό μελέτη έργο δεν αναμένεται να επηρεάσει 

αρνητικά.  
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10.9 Ποιότητα του αέρα 

Για τον περιορισμό των επιπτώσεων από εκπομπές σκόνης ή άλλων ρύπων, προϊόντων καύσης 

πετρελαίου κυρίως, θα τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία. Οι βασικές σχετικές νομικές διατάξεις 

είναι οι ακόλουθες: 

 KYA H.Π. 14122/549/Ε.103/24-03-2011 (ΦΕΚ 488/Β/2011) με την οποία 

καθορίζονται μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε συμμόρφωση 

με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα 
και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μάϊου 2008» 

 ΚΥΑ 22306/1075/Ε103/29.05.2007 (ΦΕΚ 920Β) με την οποία καθορίζονται τιμές – 

στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του 

υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον 

ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/107/ΕΚ 

«Σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους 

πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα» του 

Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 ΚΥΑ 38638/2016/21.09.2005 (ΦΕΚ 1334Β), με την οποία καθορίζονται οριακές και 

κατευθυντήριες τιμές για τις συγκεντρώσεις όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/3/ΕΚ «σχετικά με το όζον στον 

ατμοσφαιρικό αέρα» του Συμβουλίου κατά 12ης Φεβρουαρίου 2002 των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων. 

 ΚΥΑ 9238/332/26.02.2004 (ΦΕΚ 405Β) με την οποία καθορίζονται οριακές και 
κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε βενζόλιο και μονοξείδιο του 

άνθρακα. 

 Για τις σημειακές εκπομπές στερεών (αιωρούμενα σωματίδια) από εργοτάξια και 
εγκαταστάσεις του έργου ισχύει το καθοριζόμενο από το άρθρο 2 § (δ) του Π.Δ. 

1180/81 (ΦΕΚ 293Α/06.10.1981) όριο των 100mgr/m3 ή από τις εκάστοτε εν ισχύ 

διατάξεις. 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής αναμένεται η παρουσία στο εργοτάξιο 

εκσκαφέων, προωθητήρων και βαρέων οχημάτων που θα μεταφέρουν τα υλικά κατασκευής 

στο εργοτάξιο και προϊόντα εκσκαφής εκτός της περιοχής του έργου. Θα πρέπει να 

λαμβάνονται ειδικά μέτρα συγκράτησης της σκόνης κατά τις διαδικασίες μεταφοράς των 

υλικών όπως: 

 Διαμορφώσεις εδάφους και εκσκαφές με τρόπο τέτοιο που να μη προκαλείται βίαιη 

αναστάτωση του εδαφικού υλικού. Ελεγχόμενη διαβροχή του εδάφους στις 

περιπτώσεις όπου ο κίνδυνος εκπομπών σκόνης είναι ιδιαίτερα αυξημένος (πχ 

λεπτόκοκκα υλικά ή ημέρες όπου επικρατούν ισχυροί άνεμοι). 

 Τα εργοταξιακά μηχανήματα θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό τύπου ΕΕ όσον 
αφορά τις εκπομπές καυσαερίων ρύπων. 

 Κάλυψη των οχημάτων μεταφοράς υλικών με κατάλληλα μέσα για την αποφυγή 
διάχυτων εκπομπών σκόνης. 

 Σε περίπτωση μεταφοράς χαλαρών υλικών (π.χ. άμμος, χαλίκι κ.λπ.) θα απαγορεύεται 
η υπερπλήρωση των οχημάτων.  
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 Θα υπάρξει τακτικός καθαρισμός των γειτονικών στο εργοτάξιο οδών από 

υπολείμματα υλικών. 

 Θα προβλέπεται η ελαχιστοποίηση του ύψους πτώσης των υλικών ώστε να μειώνεται 
η εκπεμπόμενη σκόνη. 

 Διαβροχή των χώρων με χρήση υδροφόρας. Επιπλέον, θα γίνεται διαβροχή του φορτίου 
(ιδίως εάν η κατασκευή λάβει χώρα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες) όταν είναι 

απαραίτητο, τεχνικά εφικτό και δεν δημιουργείται πρόβλημα στην ποιότητα των 

υλικών. Επίσης θα διαβρέχονται οι σωροί χωμάτων και τα μέτωπα εκσκαφών, εφόσον 

είναι εφικτό για τον περιορισμό της σκόνης. 

Στη φάση λειτουργίας δεν αναμένονται οσμές ή άλλες εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα. 

 

10.10 Θόρυβος & δονήσεις 

Κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων, ισχύουν οι δεσμεύσεις για τα μηχανήματα έργου 

που καθορίζονται στην ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418Β/01.10.2003), όπως αυτή έχει 

τροποποιηθεί με την ΚΥΑ 9272/471/02.03.2007 (ΦΕΚ 286Β/02.03.2007). 

Το επιτρεπόμενο όριο θορύβου που εκπέμπεται στο περιβάλλον κατά τη φάση λειτουργίας, 

καθορίζεται στον Πίνακα 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293Α/81). 

Για οποιεσδήποτε εργασίες κατασκευής, όσον αφορά το θόρυβο πρέπει να τηρούνται τα 

προβλεπόμενα στις: 

 Υπ. Απ. 2640/270 ΦΕΚ 689/Β/18.8.78 

 Υπ. Απ. Α5/2375/78 ΦΕΚ 689/Β/18.8.78 

 Υπ. Απ. 56206/1613/86 ΦΕΚ 570/Β/9.9.86 

 Υπ. Απ. 69001/1921/88 ΦΕΚ 751/Β/18.8.88 

 Υπ. Απ. 765/91 ΦΕΚ 81/Β/21.2.91 

 Υ.Α. 13736/85 (ΦΕΚ 304/Β/20-05-85) «μέτρα κατά των εκπομπών αερίων από 

πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση οχημάτων», 

 Υ.Α.28432/2447/92 (ΦΕΚ 536/Β/25-08-92) «μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής 

αερίων και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες Ντήζελ». 

Κατά τη φάση λειτουργίας δεν αναμένεται πηγή θορύβου, εκτός από το θόρυβο που προκαλεί 

η λειτουργία του Α/Σ, ο οποίος δεν είναι σημαντικός και μηδενίζεται στα όρια του χώρου της 

δεξαμενής Πρίνου. 

 

10.11 Ύδατα 

Ιδιαίτερη σημασία κατά την κατασκευή του έργου θα δοθεί στην αποφυγή απόπλυσης εδαφών, 

περιοχών εργασίας, χαλαρών προϊόντων εκσκαφών και υλικών εργοταξίου που θα μπορούσαν 

να αυξήσουν σημαντικά τις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων στα ποτάμια και ρέματα 

της περιοχής. Για να επιτευχθεί αυτό προτείνονται τα εξής: 
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 Οι προσωρινές αποθέσεις προϊόντων εκσκαφής να διαμορφωθούν με ήπια πρανή και 

να καλύπτονται με κατάλληλα πλαστικά καλύμματα ώστε να περιορίζεται η διασπορά 

του υλικού.  

 Τα υλικά προς απόθεση και επίχωση να μεταφέρονται με φορτηγά καλυμμένα 

κατάλληλα, ώστε κατά της διαδρομή τους να αποφεύγονται οι διαρροές και οι 

προκαλούμενες εκπομπές σκόνης στην ατμόσφαιρα. Να γίνεται κατάβρεξη του 

φορτίου (εάν η κατασκευή λάβει χώρα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες) όταν κρίνεται 

απαραίτητο, είναι τεχνικά εφικτό και δεν δημιουργείται πρόβλημα στην ποιότητα των 

υλικών. Επίσης να διαβρέχονται συνεχώς οι σωροί χωμάτων και τα μέτωπα εκσκαφών. 

Επιπλέον, θα πρέπει να αποφευχθεί η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από 

κάθε είδους λάδια, καύσιμα κ.λπ. Τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια, λιπαντικά έλαια 

(απόβλητα λιπαντικών ελαίων – Α.Λ.Ε.), πετρελαιοειδή κλπ, που προκύπτουν από την 

επισκευή-συντήρηση των διαφόρων μηχανημάτων των εργοταξίων, θα συλλέγονται σε ειδικά 

δοχεία και θα διατίθενται σε ιδιώτες ή εταιρείες που διαθέτουν σχετική άδεια συλλογής, 

προσωρινής αποθήκευσης ή και επεξεργασίας χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων. Η αλλαγή των 

λαδιών θα γίνεται σε συγκεκριμένο χώρο στον οποίο θα υπάρχει πρόβλεψη αποφυγής 

ρύπανσης του εδάφους με τσιμεντόστρωση, δίκτυο συλλογής των διαρροών και απορροφητικά 

υλικά για τη συλλογή τυχόν διαρρέοντος υλικού, ώστε να μην επεκταθεί η διαρροή και 

ρύπανση των επιφανειακών ή υπογείων υδατικών πόρων.  

Κατά τη φάση λειτουργίας, και υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας το έργο θα έχει μόνο 

θετική επίπτωση στους υδατικούς πόρους της περιοχής, λόγω της υποκατάστασης μέρους της 

χρήσης των υπόγειων νερών μέσω υδρογεώτρησης Πρίνου, με επιφανειακά νερά της πηγής 

Κεφαλοπόταμου.  

Σαν αρνητική επίπτωση στα επιφανειακά νερά θα είναι η μικρή μείωση της πλεονάζουσας  

παροχής του Κεφαλοπόταμου κατάντη του ρέματος, όπου η μείωση αυτή θα είναι μικρή με 

εξασφαλισμένη την οικολογική παροχή. Με το προβλεπόμενο υδατικό ισοζύγιο λειτουργίας 

και τον τρόπο εκμετάλλευσης του πηγαίου νερού διατηρείται σημαντική ποσότητα προς τα 

κατάντη της πηγής καθόλη τη διάρκεια του έτους.  
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11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Συμπληρωματικά προς τα μέτρα αντιμετώπισης των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

που αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 10, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Έργου θα εφαρμοστεί 

Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), με τους εξής στόχους: 

 τακτική παρακολούθηση των σημαντικών παραμέτρων για τη διασφάλιση της 
βέλτιστης περιβαλλοντικής επίδοσης του Έργου καθ’ όλη της διάρκεια του χρόνου 

ζωής του. 

 δημιουργία μητρώου μετρήσεων για την άμεση και αποτελεσματική παρακολούθηση 
της περιβαλλοντικής επίδοσης του Έργου, επιτρέποντας την πληροφόρηση των 

αρμοδίων υπηρεσιών της περιοχής. 

 καταχώρηση αποδεικτικών στοιχείων για την τεκμηρίωση της τήρησης των 

περιβαλλοντικών όρων του Έργου. 

 δυνατότητα συνεχούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής επίδοσης του Έργου με βάση 
τις προτεραιότητες του Υπευθύνου Φορέα του Έργου (ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ). 

 

11.1 Μεθοδολογία 

Το ΣΠΔ θα διαχειρίζεται όλες τις περιβαλλοντικές κατευθύνσεις του Έργου κατά τη φάση της 

λειτουργίας του και θα βελτιώνεται σε συνεχή βάση, ακολουθώντας τη μεθοδολογία 

«Σχεδιάζω – Υλοποιώ – Ελέγχω – Βελτιώνω» (Plan – Do – Check – Act, PDCA), γνωστή και 

ως «Κύκλος του Deming» (Σχήμα 11-1). 
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Σχήμα 11-1: Μεθοδολογία «Σχεδιάζω – Υλοποιώ – Ελέγχω – Βελτιώνω» (Κύκλος του 

Deming) 

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εντάσσεται στο στάδιο του «Σχεδιασμού» 

(Plan) του Έργου, καθώς ως αποτέλεσμα αυτής θα εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι του 

Έργου, οι οποίοι είναι δεσμευτικοί. Η «Υλοποίηση» του Έργου (Do) αφορά στις 

δραστηριότητες της κατασκευής και της λειτουργίας του και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με 

το σχεδιασμό και τους περιβαλλοντικούς όρους. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής δεν 

προβλέπεται η εφαρμογή του ΣΠΔ, λόγω της μικρής χρονικής της διάρκειάς της.  

Στο στάδιο του «Ελέγχου» (Check) θα πραγματοποιείται η παρακολούθηση των σημαντικών 

περιβαλλοντικών παραμέτρων του Έργου, ούτως ώστε (α) να αποδεικνύεται η ορθή 

περιβαλλοντική λειτουργία του Έργου και η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, και (β) να 

αξιολογείται η περιβαλλοντική επίδοση του Έργου και να λαμβάνονται βελτιωτικά 

/επανορθωτικά μέτρα όποτε αυτό απαιτείται.  

Σημειώνεται ότι ο έλεγχος (Check) καταγράφεται όπου προκύπτει απαίτηση ή δίνεται η 

δυνατότητα λήψης μετρήσιμων στοιχείων. Η συγκεκριμένη διαδικασία θα εφαρμόζεται καθ’ 

όλη τη διάρκεια του Έργου, εξασφαλίζοντας την ορθή περιβαλλοντική πρακτική ή/και τη 

συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του Έργου. 

 

11.2 Πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης & παρακολούθησης 

Ο κάτωθι Πίνακας 11-1 δίδει την προτεινόμενη συχνότητα για τις ανάγκες του Προγράμματος 

Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης τα οποία εντάσσονται στο γενικότερο πρόγραμμα 

παρακολούθησης της λειτουργίας του Έργου.  

Πίνακας 11-1: Προτεινόμενο πρόγραμμα παρακολούθησης αγωγού μεταφοράς,  

αντλιοστασίου ανύψωσης και κεντρικών δεξαμενών νερού 

# Παράμετροι προς παρακολούθηση Συχνότητα παρακολούθησης 

1 
Κατάσταση λειτουργίας αντλιών (ΟΝ/OFF, 

βλάβη) 

Αυτόματα / Συνεχής Παρακολούθηση μέσω 

alarm στο ΚΣΕ/SCADA υδραγωγείου 
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# Παράμετροι προς παρακολούθηση Συχνότητα παρακολούθησης 

2 
Κατάσταση λειτουργίας αγωγού μεταφοράς 

νερού  
Αυτόματα / Συνεχής παρακολούθηση 

3 Παροχή νερού στον αγωγό μεταφοράς Αυτόματα / Συνεχής παρακολούθηση 

4 
Μακροσκοπική επιθεώρηση του αγωγού 

(φρεάτια ελέγχου – εκκένωσης, αερεξαγωγών) 

Ανά μήνα ή συχνότερα σε περίπτωση 

παραπόνων, βλαβών, κλπ 

5 

Κατάσταση λειτουργίας κεντρικών δεξαμενών,  

στάθμης νερού, παροχής εξόδου, υπολειμ. 

Χλώριο, μετρητής pH, redox 

Αυτόματα / Συνεχής παρακολούθηση 

παραμέτρων 

6 

Τήρηση περιοδικής συντήρησης του Η/Μ 

εξοπλισμού δεξαμενών σύμφωνα με τις οδηγίες 

του κατασκευαστή 

Ανάλογα με το τεχνικό εγχειρίδιο συντήρησης 

του κατασκευαστή ή σε περίπτωση βλάβης 

(alarm σε ΚΣΕ/SCADA υδραγωγείου) 

 

Τέλος, σαν γενικό μέτρο που αναφέρεται στο ΣΔΛΑΠ ΥΔ Θεσσαλίας και αφορά στη ΔΕΥΑ 

Τρικάλων και την απαίτηση για σύνταξη Γενικού Σχεδίου Διαχείρισης των Υδατικών πόρων 

και Δικτύων Ύδρευσης σε επίπεδο Δήμου (Master Plan), καθώς και σύνταξης Σχέδιου 

Ασφάλειας νερού για τα μεγαλύτερα υδραγωγεία του Δήμου όπως είναι και το παρόν του 

Κεφαλοπόταμου. Τα παραπάνω σχέδια πρέπει να είναι στο πνεύμα του ΣΔΛΑΠ ΥΔ08 και να 

εγκριθούν από την αρμόδια Υπηρεσία Υδάτων.  
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12. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

12.1 Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία 

12.1.1 Αέριες εκπομπές 

Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες 

διατάξεις:  

 KYA H.Π. 14122/549/Ε.103/24-03-2011 (ΦΕΚ 488/Β/2011) με την οποία 
καθορίζονται μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε συμμόρφωση 

με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα 

και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008» 

 ΚΥΑ Η.Π. 22306/1075/Ε103/29.05.2007 (ΦΕΚ 920 τ. Β’), με την οποία καθορίζονται 

τιμές – στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων αρσενικού, καδμίου, 

υδραργύρου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (ΡΑΗ’s) στον 

ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ του 

Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 ΚΥΑ 38638/2016/21.09.2005 (ΦΕΚ 1334Β) με την οποία καθορίζονται οριακές και 
κατευθυντήριες τιμές για τις συγκεντρώσεις όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/3/ΕΚ «σχετικά με το όζον στον 

ατμοσφαιρικό αέρα» του Συμβουλίου κατά 12ης Φεβρουαρίου 2002 των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων. 

 ΚΥΑ 9238/332/26.02.2004 (ΦΕΚ 405Β) με την οποία καθορίζονται οριακές και 
κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε βενζόλιο και μονοξείδιο του 

άνθρακα. 

 Για τις σημειακές εκπομπές στερεών (αιωρούμενα σωματίδια) από εργοτάξια και 

εγκαταστάσεις του έργου ισχύει το καθοριζόμενο από το άρθρο 2 § (δ) του Π.Δ. 

1180/81 (ΦΕΚ 293Α/06.10.1981) όριο των 100 mg/m3 ή από τις εκάστοτε εν ισχύ 

διατάξεις. 

 

12.1.2 Υγρά – Στερεά Απόβλητα 

Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας των υγρών αποβλήτων αναφέρονται στις 

ακόλουθες διατάξεις:  

 Για τα πάσης φύσεως υγρά απόβλητα πρέπει να τηρούνται τα όρια διάθεσης σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στις οικίες Νομαρχιακές Αποφάσεις και πάντως όχι μεγαλύτερα 
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από τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 5673/400/5.3.97 (Οδηγία 91/271 ΕΟΚ) όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ οικ. 19661/1982/1999 (ΦΕΚ 1811Β). 

 Ν. 4042/2012 - Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την οδηγία 

2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων 

Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

 Υ.Α. Οικ. 51373/4684/2015 - Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. 

 Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/06.08.2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/23.06.2010) «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την 
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό 

Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 

(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Την ΚΥΑ 13588/725/2006 «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση 

επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ 

«για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991», όπως έχει 

τροποποιηθεί με το Ν. 4042/2012. 

 Το Π.Δ. 82/25-02-2004 (ΦΕΚ 64/Α/2-03-2004) «Αντικατάσταση της 
98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των 

χρησιμοποιουμένων ορυκτελαίων (Β’ 40) Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων». 

 Την Κ.Υ.Α Α.Π. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-2010) με τίτλο «Μέτρα, 
όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις». 

 

12.2 Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις 

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου ισχύουν οι δεσμεύσεις για τα μηχανήματα έργου που 

καθορίζονται στην ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418Β/01.10.2003), όπως αυτή έχει 

τροποποιηθεί με την ΚΥΑ 9272/471/02.03.2007 (ΦΕΚ 286Β/02.03.2007). 

Το επιτρεπόμενο όριο θορύβου που εκπέμπεται στο περιβάλλον από το αντλιοστάσιο νερού, 

κατά τη φάση λειτουργίας, καθορίζεται στον Πίνακα 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 1180/1981 

(ΦΕΚ 293Α/81) και δεν πρέπει να ξεπερνά τα 55dBA. 

Επί πλέον απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων 

μηχανημάτων και οχημάτων εργοταξίου. Οι βασικές σχετικές νομικές διατάξεις είναι οι 

ακόλουθες: ΥΑ 28432/2447/92 (ΦΕΚ 536/Β/25.8.92), μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής 

αερίων και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες ντίζελ. ΥΑ 13736/85 (ΦΕΚ 304/Β/20.5.85), 

μέτρα κατά εκπομπών αερίων από πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση 

οχημάτων. 
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Όσον αφορά στις οριακές τιμές θορύβου, ο φορέας υλοποίησης και εκμετάλλευσης του έργου 

θα πρέπει να συμμορφωθεί προς όλες τις κείμενες διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής 

νομοθεσίας. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση 

μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου. 

Για οποιεσδήποτε εργασίες κατασκευής, όσον αφορά στο θόρυβο να τηρούνται τα 

προβλεπόμενα στις: 

 Υπ. Απ. 2640/270 ΦΕΚ 689/Β/18.8.78 

 Υπ. Απ. Α5/2375/78 ΦΕΚ 689/Β/18.8.78 

 Υπ. Απ. 56206/1613/86 ΦΕΚ 570/Β/9.9.86 

 Υπ. Απ. 69001/1921/88 ΦΕΚ 751/Β/18.8.88 

 Υπ. Απ. 765/91 ΦΕΚ 81/Β/21.2.91 

 Υ.Α. 13736/85 (ΦΕΚ 304/Β/20-05-85) «μέτρα κατά των εκπομπών αερίων από 

πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση οχημάτων», 

 Υ.Α.28432/2447/92 (ΦΕΚ 536/Β/25-08-92) «μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής 

αερίων και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες Ντήζελ». 

 

12.3 Τεχνικά έργα και μέτρα πρόληψης και προστασίας περιβάλλοντος 

Κατά τις διαδικασίες κατασκευής, επίβλεψης, παραλαβής θα γίνουν όλες οι απαιτούμενες 

ενέργειες και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: 

 Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον ανάδοχο, στο βαθμό που τον αφορούν. 

 Η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά 
καταστάσεων που οφείλονται σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά 

παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 

Από το οικονομικό προϋπολογισμό για την κατασκευή και λειτουργία του αναφερόμενου στο 

θέμα έργου, θα εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα 

προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης, διαμόρφωσης, κλπ.). 

Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση, απαραίτητη για την κατασκευή και 

λειτουργία των έργων, θα έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την Κείμενη 

Νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 

Ένα πλήρες εγκεκριμένο αντίγραφο της ΜΠΕ του έργου θα τηρείται στα γραφεία του 

εργοταξίου κατασκευής του έργου, καθώς και στα γραφεία της ΔΕΥΑ Τρικάλων κατά τη φάση 

λειτουργίας του έργου. 

 

12.3.1 Όροι για την κατασκευή του έργου 

1. Ύπαρξη πλήρους προγράμματος κατασκευής που θα λαμβάνει υπόψη τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία της περιοχής και τους οικολογικούς παράγοντες, ώστε να 

προκαλέσει τις λιγότερες δυνατές βλάβες. 
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2. Οι απαραίτητες εργασίες εκσκαφών να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μετά από 

ενημέρωση των αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων. 

3. Η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών κατασκευής πρέπει αυστηρά να γίνει από 

νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής τα οποία θα είναι εφοδιασμένα με την 

απαιτούμενη ΑΕΠΟ η οποία πρέπει να βρίσκεται εν ισχύ. Σε καμία περίπτωση, δεν θα 

γίνει αυθαίρετη αμμοληψία ή δημιουργία ανεξέλεγκτων δανειοθαλάμων λήψης 

αδρανών υλικών. 

4. Η διάθεση των πλεοναζόντων υλικών θα γίνει είτε στον νομίμως λειτουργούντα ΧΥΤΑ 

Τρικάλων για χρήση σε εργασίες επικάλυψης των απορριμματικών αποθέσεων, ή για 

αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής, ή σε άλλη κατάλληλη θέση που θα 

υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία που δεν θα θίγουν το γενικότερο οικοσύστημα 

σύμφωνα με την νομοθεσία περί ΑΕΚΚ - Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 

1312/Β΄/2010). 

5. Τυχόν επικίνδυνα παραγόμενα απόβλητα του εργοταξίου κατασκευής θα 

διαχειρίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία. 

6. Απαγορεύεται αυστηρά η εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής σε ρέματα και χείμαρρους, 

για την εξασφάλιση της ελεύθερης ροής των νερών τους, καθώς και σε δασικού 

χαρακτήρα εκτάσεις.  

7. Κατά την τοποθέτηση των αγωγών εντός των ορυγμάτων, θα πρέπει η επίχωση που θα 

ακολουθήσει να γίνει με την προβλεπόμενη από τις προδιαγραφές συμπίεση κατά 

στρώσεις, έτσι ώστε να μην επακολουθήσουν ανομοιόμορφες καθιζήσεις. Μετά το 

πέρας των εργασιών θα ακολουθήσει συγκέντρωση και απομάκρυνση όλων των 

πλεοναζόντων υλικών όπως: άμμος, χώματα κλπ.  

8. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα πρακτικά μέτρα για τον περιορισμό της ρύπανσης 

(σκόνη, θόρυβος, απορρίμματα) στο στάδιο κατασκευής του έργου και κυρίως κατά τη 

διάρκεια των χωματουργικών εργασιών ιδιαίτερα όταν οι μετεωρολογικές συνθήκες 

ευνοούν την διασπορά και μεταφορά της σκόνης σε μεγάλη απόσταση. Να 

διαβρέχονται οι σωροί χωμάτων και τα μέτωπα εκσκαφών για την ελαχιστοποίηση των 

εκπομπών σκόνης. 

9. Τα υλικά προς απόθεση και επίχωση να μεταφέρονται με φορτηγά καλυμμένα 

κατάλληλα, ώστε κατά τη διαδρομή τους να αποφεύγονται οι διαρροές και οι 

προκαλούμενες εκπομπές σκόνης στην ατμόσφαιρα. Να γίνεται κατάβρεξη του 

φορτίου (ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες) όταν κριθεί απαραίτητο, είναι τεχνικά 

εφικτό και δεν δημιουργείται πρόβλημα στην ποιότητα των υλικών 

10. Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφαλείας και πυροπροστασίας για την 

αποφυγή πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε 

παρακείμενες περιοχές. 

11. Αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και 

λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία της υγείας του προσωπικού 

κατασκευής. 



Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «"ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΜΑ 

«ΚΕΦΑΛΟΠΟΤΑΜΟ» ΓΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ, ΔΙΛΟΦΟ, ΠΡΙΝΟΣ, ΓΕΝΕΣΙ»   

 

Ελευθέριος Ζερβός | ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

131 

 

12. Να διατηρούνται καθαροί οι χώροι των εργοταξίων, απαλλαγμένοι από άχρηστα 

αντικείμενα και απορρίμματα και να γίνει πλήρης αποκατάσταση των χώρων και της 

μορφολογίας του εδάφους μετά την ολοκλήρωση των έργων, ανεξαρτήτως 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 

13. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων που προκύπτουν και δεν μπορούν να 

ανακυκλωθούν, κάθε είδους σκουπίδια και άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, 

μηχανήματα κλπ θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από την περιοχή του έργου, 

η δε διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 

«Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός 

Σχεδιασμός Διαχείρισης» (Φ.Ε.Κ. 1909/Β/22-12-2003).  

14. Κατά την κατασκευή του έργου θα πρέπει να διατηρηθούν οι προσβάσεις προς τους 

χώρους διαφόρων χρήσεων. 

15. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα (περιφράξεις, σήμανση κλπ.) για την προστασία 

των κατοίκων και των εργαζομένων από τους κινδύνους που τυχόν δημιουργηθούν στη 

φάση κατασκευής του έργου και γενικά στα σημεία του έργου που έρχονται σε επαφή 

με το περιβάλλοντα χώρο. 

16. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση, τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασμένους 

χώρους, λαδιών, ελαστικών, πλαστικών και οποιωνδήποτε άλλων υλικών που είναι 

δυνατόν να προκαλέσουν ρύπανση στο περιβάλλον.  

17. Απαγορεύεται αυστηρά η διάθεση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων, λιπαντικών 

ελαίων, παλαιών λαδιών σε επιφανειακά ύδατα της περιοχής ή στο έδαφος. Τα 

μεταχειρισμένα ορυκτέλαια, λιπαντικά έλαια, παλιά λάδια να συλλέγονται και να 

παραδίδονται σε εγκεκριμένες εταιρείες συλλογής και διαχείρισης. Επιπλέον οι 

χρησιμοποιούμενοι συσσωρευτές και τα μεταχειρισμένα ελαστικά των οχημάτων και 

λοιπών μηχανημάτων πρέπει να παραδίδονται σε εγκεκριμένες εταιρείες συλλογής και 

διαχείρισης και η διαχείριση θα γίνεται σύμφωνα με τα Προεδρικά Διατάγματα 115/04 

(ΦΕΚ 80Α) και 109/04 (ΦΕΚ 75Α) αντίστοιχα 

 

12.3.2 Όροι για τη λειτουργία του έργου 

Να εφαρμόζεται ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης της εύρυθμης 

λειτουργίας του έργου. Ο φορέας λειτουργίας του έργου (ΔΕΥΑΤ), θα είναι υπεύθυνος για την 

πρόβλεψη ειδικευμένου προσωπικού και μέσων που απαιτούνται για την παρακολούθηση της 

λειτουργίας, την συντήρηση και τον έλεγχο της απόδοσης του έργου, τη διεξαγωγή 

απαραίτητων μετρήσεων, την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών και την εφαρμογή μέτρων 

ασφαλείας με στόχο την αδιάλειπτη υδροδότηση του δικτύου μέσω της πηγής του 

Κεφαλοπόταμου. 

Για την αποφυγή και περιορισμό τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο έδαφος και στο υδάτινο 

περιβάλλον λόγω διαρροών ή υπερχειλίσεων, θα πρέπει να τηρηθεί σειρά προληπτικών μέτρων 

στο σχεδιασμό του έργου αλλά κυρίως κατά τη λειτουργία του, ώστε :  
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1. Να γίνεται περιοδική συντήρηση των αγωγών μεταφοράς νερού, των δεξαμενών με το 

σύνολο του Η/Μ εξοπλισμού αυτών από εξειδικευμένο προσωπικό της ΔΕΥΑΤ, ώστε 

να αποφεύγονται τυχόν βλάβες στη λειτουργία του υδραγωγείου. 

2. Ο εκπεμπόμενος θόρυβος από τη λειτουργία των αντλιών να μην ξεπερνά τα 55db(A) 

στον περιβάλλοντα χώρο του αντλιοστασίου. 

3. Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου (ΔΕΥΑΤ) θα είναι υπεύθυνος για: 

 την εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας της μονάδας 

 την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής για τους εργαζόμενους  

 τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση του η/μ εξοπλισμού της εγκατάστασης 

 την διενέργεια συνεχών μετρήσεων παροχής, (ημερήσιες, εβδομαδιαίες, μηνιαίες, 

ετήσιες), καθώς και περιοδικών αναλύσεων ποιότητας του νερού σύμφωνα με τη 

νομοθεσία.  
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